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ZA DARMO

NAJLEPSZY
DEZYNFEKATOR POMIESZCZEŃ

DESMED D-1000
Desmed D-1000 to produkowane w Polsce profesjonalne urządzenie służące do dezynfekcji
pomieszczeń wykorzystujące efekt zamgławiania.
Wyposażone w trzy turbiny elektryczne, rozbija krople płynu dezynfekującego na cząsteczki o
wielkości od 3 – 14 mikronów tworząc w ten sposób aerozol i efekt mgły.
Dystrybuowany w pomieszczeniach środek dociera w trudno dostępne miejsca, które dla
pracowników mogą być trudno dostępne lub często nawet niedostępne.
Po uruchomieniu i ustawieniu urządzenia w pomieszczeniu, nie wymaga ŻADNEGO nakładu
pracy pracowników.
Badania skuteczności dezynfekcji przy użyciu Desmed D-1000 zostały przeprowadzone zgodnie
z NEN-EN 17272:2019 dzięki czemu urządzenie spełnia wszelkie obowiązujące normy.

DESMED D 1000- ZALECAMY AREOSOLE MARKI SANOSIL AG
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WŁAŚCIWOŚCI
I PARAMETRY
Wymiary:
330x413x330 mm

Wydajność:
~100ml/min
(1000 ml/15min)

Wielkość kropli
aerozolu:
3–14 µm

Waga:
3,2 kg

Pojemność:
4 000 ml

Silnik elektryczny:
220-240V
1200 W

Stosowany środek:
SANOSIL

Dodatkowe zalety:

Urządzenie nie wymaga
posiadania certyfikatów
do obsługi

Proste w obsłudze

Bezpieczny
dla zdrowia

Szybka dezynfekcja

20 mkw już w 45 min!
(czas zamgławiania + czas reakcji środka
+ wietrzenie pomieszczenia)

Niska cena dezynfekcji
– 0,99 zł / mkw
Szczegóły na www.Desmed.pl
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ZMNIEJSZ KOSZTY
DEZYNFEKCJI
SWOJEGO
OBIEKTU
DESMED D-1000 to rozwiązanie którego głównym celem jest redukcja czasu pracy pracownika
oraz zwiększenie dokładności w działaniu procesu dezynfekcji.
Dzięki nam, Twój pracownik może zająć się czyszczeniem jednego pomieszczenia metodą tradycyjną, a po ustawieniu urządzenia, automatycznie prowadzić dezynfekcję drugiego. Dzięki temu
szybko przywracamy pomieszczenie do dalszej eksploatacji.

DESMED WRAZ Z PŁYNEM SANOSIL UZYSKAŁ NORMĘ NFT 72 281
Lampy UV i OZON nie spełniają tej normy

Zalety DESMED-1000
• Redukcja kosztów dezynfekcji.
• Wzrost dokładności i skuteczności ( potwierdzone badaniami)
• Szybkie przywracanie pomieszczenia do dalszej eksploatacji
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Jeden pracownik
Podwójna wydajność
Połowa kosztów

DESMED D-1000
DO KAŻDEGO
RODZAJU
POMIESZCZEŃ
Rozwiązanie Desmed D-1000 nadaje się do każdego typu pomieszczeń

Hotele,
pensjonaty,
szkoły,
urzędy,
salefitness itp.

Gabinety
medyczne,
stomatologiczne,
ośrodki zdrowia,
laboratoria itp.

Pojazdy komunikacji publicznej takie jak:
autobusy, samoloty, pociągi, tramwaje,
jak rownież pojazdy osobowe,
dostawcze i ciężarowe.
Szczegóły na www.Desmed.pl
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NOWOCZESNA
DYSTRYBUCJA
Jako DESMED zastosowaliśmy nowoczesną formę dystrybucji naszego DEZYNFEKATORA
D-1000 umożliwiając całkowicie darmowe testowanie urządzenia przez okres 14 dni.
Jeżeli produkt nie spełni Twoich oczekiwań, zwróć je bez podawania przyczyny! Urządzenie może
znaleźć się w Twoich rękach już w 24 godziny od zgłoszenia się do DARMOWEGO TESTU.

Szczegóły sprawdź na:
www.Test.Desmed.pl
lub umów się z naszym
specjalistą pod numerem
510 038 271
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SKUTECZNOŚĆ
I WYDAJNOŚĆ

Znak: 11770- 150
Dnia 13.08.2020.
„IN-VET doo“
Petra Preradovica 149
Sremska Mitrovica

Naukowy Komitet Weterynarii „Novi Sad” przeprowadził badania działania antywirusowego preparatu do

Skuteczność DESMED D-1000 w oparciu o pracę na oferowanym przez nas płynie SANOSIL
została potwierdzona badaniami laboratoryjnymi.

dezynfekcji SANOSIL S003 z zastosowaniem metody molekularnej - Real Time RT-PCR (numer raportu z
badań: 11096/20), a na podstawie stwierdzonych wyników wydaje się opinię:

POZYTYWNĄ
Preparat do dezynfekcji SANOSIL S003 wykazuje działanie antywirusowe w odniesieniu do wirusa SARSCoV-2. W wyniku badania aktywności wirusologicznej metodą molekularną - Real Time RT-PCR
stwierdzono, że środek do dezynfekcji SANOSIL S003 powoduje degradację cząsteczek oraz kwasu
nukleinowego (RNA) genomu wirusa SARS-CoV-2, tym samym potwierdzając antywirusowe działanie
środka do dezynfekcji SANOSIL S003.
Dyrektor Departamentu Wirusologii
Dr Tamas Petrovic, Główny Pracownik Naukowy

100 mkw
tylko 75 min
*przy użyciu płynu sanosil

Działanie
do 18 gogdzin

Dyrektor Instytutu
Dr Sava Łazić, Główny Pracownik Naukowy

99,999999%
skuteczności*
Szczegóły na www.Desmed.pl
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SANOSIL

Cechy środa:
• W pełni biodegradowalne
• Bezpieczny dla otoczenia
• Nie zawiera alkoholu
• Zawiera 2 substancje czynne nadtlenek wodoru 6g/100g
oraz srebro 0,005/100g
• Nie zawiera chloru oraz barwników i substancji zapachowych
• 99,999 % skuteczności, przy użyciu środków marki SANOSIL

Okres przydatności:
• 2 lata
Dostawa/przechowywanie:
• nie jest produktem niebezpiecznym, nie wymaga specjalnych warunków dostawy
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Porównanie metod dezynfekcji dostępnych na rynku :
Zamgławianie
Metoda wymagająca urządzenia do aplikacji środka
chemicznego. Bardzo skuteczna, jej efektywność została
potwierdzona licznymi badaniami (potwierdzone działanie:
wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze, sporobójcze,
insektobójcze). Dopuszczalna na salach operacyjnych.
Dociera w najbardziej niedostępne miejsca i powoduje ,że
środek działa jeszcze przez kilkanaście godzin (tradycyjna
ręczna metoda dezynfekuje ok 50% pomieszczenia). Czas
operacji powoduje ,że pomieszczenie lub pojazd mogą
szybko powrócić do dalszej eksploatacji co w dzisiejszym
czasie jest bardzo ważne z punktu ekonomicznego.

PORÓWNANIE
METOD
DEZYFEKCJI

Dezynfekcja parowa
Jest alternatywą dla zamgławiania przy wykorzystaniu
ogólnodostępnych parownic przemysłowych. Należy
jednak pamiętać, że parownice nie posiadają certyfikowanego środka bio- oraz wirusobójczego.

Zgodne z normą NFT 72 281

Bezpieczny dla zdrowia ludzi
Bezpieczny dla zdrowia zwierząt
Bezpieczny dla sprzętu elektronicznego
Czas działania środka
Bezzapachowa
Niszczy bakterie grzyby
Niszczy wirusy
Niszczy Covid-19
Dociera w trudno dostępne miejsca
Dociera w miejsca niewidoczne
Zgodny z branżą medyczną
Zgodny z branżą HoReCa
Zgodny z branżą transportowej
Spełnia normę NFT 72 281
Minimalny czas wietrzenia

DESMED D-1000
+SANOSIL
tak
tak
tak
do 18 godzin
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Zgodne,zalecane
Zgodne,zalecane
Zgodne, zalecane
tak
15 min

Ozonowanie
Nie
Nie
Nie dla każdego
Doraźny
nie
nie
nie
nie
tak
tak
Nie zgodne
Nie zalecane
Nie zalecane
nie
360 minut

Lampa UV-C
Nie
Nie
Nie dla każdego
Doraźny
tak
nie
nie
nie
nie
nie
Nie zgodne
Niezgodne
Niezgodne
nie
nie ma potrzeby

Lampy bakteriobójcze UV-C
Działają punktowo i wykazują działanie bakteriobójcze.
Wymagają jednak dość długiej ekspozycji. W przypadku
dużych powierzchni zakup wielu lamp może być kosztowny,
a stosowanie lamp pochłaniać będzie sporo czasu
personelowi sprzątającemu. Mogą być szkodliwe dla
zdrowia
Ozonowanie
Technika, która wzbudza najwięcej emocji. Metoda wydaje
się idealna: nie wymaga dużych nakładów (skrzynkę z
ozonatorem można nabyć w popularnych serwisach już od
300 zł) Dociera do przestrzeni trudnych do zdezynfekowania.
Problematyczną stroną dezynfekcji pomieszczeń poprzez
ozonowanie poza niejasnościami dotyczącymi stężeń w
powietrzu umożliwiających skuteczne działanie wirusobójcze wiąże się natomiast z następującymi kwestiami:
- uzyskany efekt jest wyłącznie doraźny i nie jest trwały
- znaczna szkodliwość ozonu dla zdrowia ludzi, także w
formie pozostałości po zabiegu ozonowania
- ozon uszkadza błony komórkowe, prowadząc do stanu
zapalnego – błony śluzowej dróg oddechowych i spojówek
a także gardła
- uszkodzenie elementów wyposażenia pomieszczeń
(szczególnie podatne materiały zawierające gumę) i
konieczność usunięcia ich z pomieszczenia przed zabiegiem
ozonowania
Ozonowanie pomieszczeń powinno być zawsze wykonywane przez wykwalifikowany personel zabezpieczony
odpowiednim wyposażeniem ochrony osobistej oraz
mierniki stężenia ozonu”.

Szczegóły na www.Desmed.pl
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DODATKOWE
CECHY DESMED
D-1000
• Uniwersalne, do wszystkich typów powierzchni (ceramika, szkło, metale, PCV, etc.) oraz
mediów (woda procesowa, woda pitna, powietrze), bez utraty skuteczności, nie pozostawiają
smug i osadów, nie pienią się
• Do ciągłego używania, bez potrzeby wymiany na inne środki,
• Nie wymagają spłukiwania dezynfekowanych powierzchni
• Nie wymagają neutralizacji ( w zależności od kraju)
• Biodegradowlane,
• Nie korodują
• Nie są rakotwórcze
• Spełniają najwyższe reżimy higieniczne, wytwarzany z uznanych na świecie komponentów
najwyższej jakości,
• Nie są mutagenne, nie tworzą substancji ubocznych, nie wchodzą w reakcje z substancjami
organicznymi, nie tworzą chloro-bromo-jodo pochodnych związków, nie reagują z amoniakiem,
nie tworzą kwasów chlorowodorowych
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Polski
Produkt

Polska
Marka

Światowa jakość
poparta certyfikatami
Sprawdź nas

www.DESMED.pl
510 038 271

