
 
Tisztelt Partnerünk!  

 

Napjainkat megnehezíti és életünket, egészségünket komolyan veszélyezteti egy olyan néma 
ellenség, amit Covid19-nek hívnak. Kutatók, biológusok dolgoznak nap, mint nap azért, hogy 
biztonságosabbá tegyék mindennapi életünket és megtalálják a rést ennek a vírusnak a 
pajzsán. A holland Intra Care cég is átcsoportosította erőforrásait, hogy keressen olyan 
megoldásokat, amik méltó ellenfélnek bizonyulnak ezen világméretű járvánnyal szemben. 

Röviden a kulisszák mögül. 

A holland Intra Care cégnek van egy régóta piacon lévő és a baktériumokkal, vírusokkal 
szemben rendkívüli jól működő készítménye, a Hydrocare. Ezt a terméket Hollandiában évek 
óta alkalmazzák orvosi műtőkben használt sebészeti eszközök fertőtlenítésére. 
Működésének lényege, hogy a benne lévő hidrogén peroxid képes roncsolni a 
vírusok/baktériumok sejtfalát, és egy újabb összetevő, a kelát kötésű ezüst segítségével 
megsemmisítik azokat. A vírusok/baktériumok képtelenné válnak az anyagcserére és a 
további szaporodásra. A Hydrocare termék ráadásul teljesen veszélytelen és rendkívül 
környezetbarát, mert miután elvégezte dolgát vízre és oxigénre bomlik, elpárolog. Viszont az 
ezüst molekulák száradás után is ott maradnak a felületen és még napokig, hetekig képesek 
megőrizni fertőtlenítő képességüket. Az így kiködölt, kezelt helységek, irodák, lakások 
esetében elérhető a Covid19 (és más egyéb vírusok/baktériumok) általi fertőzöttség 
mentesítése. 

A Hydrocare termék egyébként a felületfertőtlenítés mellett már régóta használatos 
itatórendszerek, ivóvíz hálózatok, kutak, víztartályok, úszómedencék stb. tisztítására, 
fertőtlenítésére. 

Hogyan használjuk a terméket? 

Erről a folyamatról mellékletben talál egy részletes leírást, melyet figyelmes 
áttanulmányozásra ajánlunk. Röviden a folyamat: egy hideg ködgenerátor, illetve bármilyen 
olyan eszköz segítségével, ami képes folyadékból ködöt, párát képezni porlasztással, ki kell 
juttatni a megfelelő százalékban behígított Hydrocare terméket egy adott helység légterébe, 
illetve az ott található felületekre. Innentől a szer a levegőben és felületeken található 
vírusokat, baktériumokat azonnal elpusztítja.     

Elnyújtott, tartós hatás! 

A Hydrocare-ben lévő hidrogén peroxid azonnal elpusztítja azokat a 
vírusokat/baktériumokat melyekkel kuntaktusba kerül, és a felületeken megtapadt kelát 
kötésben lévő ezüst molekulák hosszan elnyújtják a szer fertőtlenítő hatását, jóval 
hosszabban megtartva azt, mint az ezüst önmagában, illetve az ezüst kolloid. A 
mikroporlasztásos eljárás azért különösen fontos, hogy az oldat apró ködszemcséi minden 
megbúvó felülethez eljussanak.   



Környezetbarát, az élőlényekre teljesen veszélytelen! 

A fertőtlenítés elvégzése után az alaposan kiszellőztetett helység levegője és berendezési 
tárgyainak felülete sem belégzéssel, sem érintéssel nem jelentenek veszélyt az emberekre, 
állatokra. Ezt az eljárást már régóta használják például az élelmiszeriparban, húsfeldolgozó 
üzemekben is. A húsüzemek rozsdamentes felületei azonnal használatba vehetőek, miután a 
termék rászáradt a felületekre, ezek további mosást, fertőtlenítést nem igényelnek. 

‼ A fertőtlenítési folyamat kizárólag megfelelő védőfelszerelés használata mellett 
végezhető (lásd melléklet)! 

  
‼Termékeink rendelkeznek olyan magyar és európai uniós engedélyekkel,melyek lehetővé 

teszik biztonságos használatukat. 

  

EURÓPAI UNIÓS és CTGB (Holland Növényvédelmi és Fertőtlenítő Hatóság) regisztrációk az 
Intra Hydrocare termékre: 

  
·         PT2 magánfelhasználás és közegészségügy 
·         PT3 állat-egészségügyi felhasználás 
·         PT4 élelmiszer és takarmány 
·         PT5 ivóvíz 

  

A CTGB weboldalán (www.ctgb.nl) megtalálja és ellenőrizheti a hasonló termékek 
engedélyezett felhasználási körét. 

  

 

  

http://www.ctgb.nl/


2. terméktípus 

Nem közvetlenül 

embereken vagy 

állatokon való 

felhasználásra szánt 

fertőtlenítőszerek és 

algásodás elleni szerek 

Élelmiszerrel vagy takarmánnyal közvetlenül 

nem érintkező felületek, anyagok, berendezések 

és bútorok fertőtlenítésére használt termékek. 

Felhasználási területeik közé tartoznak többek 

között az uszodák, az akváriumok, a fürdő- és 

egyéb vizek; a légkondicionáló berendezések; a 

falak és a padlók magán-, köz- és ipari 

területeken és egyéb, szakmai tevékenység 

céljára szolgáló területeken. 

Levegő, nem emberi vagy állati fogyasztásra 

szánt víz, vegyi WC, szennyvíz, kórházi 

hulladék és talaj fertőtlenítésére használt 

termékek. 

Uszodák, akváriumok és egyéb vizek 

kezelésére, vagy építőanyagok helyreállító 

kezelésére szolgáló, algásodás elleni szerek. 

Textilekben, szövetekben, maszkokban, 

festékekben és egyéb árucikkekben vagy 

anyagokban felhasználandó, az árucikknek 

vagy anyagnak fertőtlenítő hatást biztosító 

termékek. 

3. terméktípus Állat-egészségügy 

Állat-egészségügyi célra szolgáló termékek, 

például fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő 

szappanok, száj- vagy testi higiéniát biztosító 

vagy antimikrobiális termékek. 

4. terméktípus 

Élelmiszer és takarmány 

közelében használt 

termékek 

Emberi, illetve állati fogyasztásra szánt 

élelmiszer vagy takarmány (az ivóvizet is 

beleértve) előállításával, tárolásával vagy 

fogyasztásával kapcsolatos berendezések, 

tartályok, edények, felületek vagy csővezetékek 

fertőtlenítésére használt termékek. Élelmiszerrel 

esetlegesen érintkező anyagok impregnálására 

használt termékek. 

5. terméktípus Ivóvíz 
Emberek és állatok ivóvizének fertőtlenítésére 

használt termékek. 

 Amennyiben további kérdése lenne, illetve érdeklődik a termék iránt, örömmel állunk 

rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken. 

  Üdvözlettel: Bartha Emőd Decart Pannonia Kft  



 

 

 

 

 


