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ЩО ЯВЛЯЄ
СОБОЮ
STERILOX

SterilOx - це еко-дезінфектор, який містить ретельно збалансовану
комбінацію окислювачів, в тому числі потужну і природну речовину хлорнуватисту кислоту (HOCI).

ОСНОВНІ
ПЕРЕВАГИ
• ефективний засіб захисту від COVID-19!
99,99% захисту від вірусів, бактерій, спор, грибків, біоплівки
та ін.
• можна використовувати в місці знаходження людей!
Абсолютна безпека засобу: при диханні, попаданні на
шкіру, слизові тканини і навіть попаданні всередину
організму!
• відсутність запаху
• моментальна дія - результат через 1-2 хвилини
використання!

ПРИНЦИПИ
РОБОТИ
SterilOx працює використовуючи силу хлорнуватистої
кислоти, яка є однією із найпотужніших речовин і при
цьому виробляється природним шляхом в тілі
людини.
Наш організм виробляє хлорнуватисту кислоту
під час боротьби з бактеріями та вірусами. Це
частина чудового захисного механізму, який
неймовірно ефективний при знищенні
мікроорганізмів, що вторглися до організму.
Завдяки вмісту хлорнуватистої кислоти SterilOx є
ефективним дезінфікуючим засобом, що імітує
нашу власну імунну систему - саме цей склад робить
SterilOx унікальним.

Людське тіло на 72% складається
з води, а людська кров містить
приблизно 79 грамів NaCI на літр.
Білі кров'яні тільця
використовують NaCI для
створення хлорнуватистої
кислоти.

SterilOx можна додавати в пар, лід і воду для забезпечення
дієвої стерилізації широкого спектру середовищ. SterilOx також
може бути використаний для збільшення терміну придатності таких продуктів, як свіжа риба, м'ясо,
напівфабрикати, овочі, фрукти тощо. Жоден інший дезінфікуючий засіб хімічного походження не може
виконувати подібні функції.

СХВАЛЕННЯ ВІД МІЖНАРОДНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ
Наша технологія отримала схвалення Управління з контролю якості продуктів та
ліків США (FDA) та ЄС для використання в промисловості, включаючи переробку
харчових продуктів та напоїв, дезінфекцію поверхонь, а також медичне та
стоматологічне застосування у Великобританії, Німеччині, США та
Південній Африці.
SterilOx має повний профіль з безпеки та антимікробної ефективності.

ГАРАНТОВАНА БЕЗПЕКА
Розчин SterilOx - це:
• усунення всіх (включаючи COVID-19) вірусів, бактерій, грибків, плісняви,
біоплівки за лічені хвилини!
• єдиний натуральний дезінфікуючий розчин, який безпечний
при попаданні на шкіру, слизові поверхні, в легені та стравохід!
• нейтральний pH ~ 7,0 - не викликає подразнень
• не залишає плям
• безпечність при потраплянні в стічні води
• безпечний для дітей, тварин та рослин
• продукт, що проходить регулярні перевірки якості

ІНШІ ПЕРЕВАГИ
• безпечний для людини і навколишнього середовища
• один засіб, який задовольняє всі вимоги стерилізації
• не містить спирту
• засіб є пожежо- та вибухобезпечним, не робить загальнотоксичної дії
• легко і безпечно наноситься, не вимагаючи спеціальних процедур
обробки або захисного обладнання
• не містить небезпечних хімічних речовин
• немає необхідності зберігати, переробляти або утилізувати шкідливі
хімічні речовини після очищення апарату
• висока ефективність у боротьбі зі шкідливими патогенними
організмами
• тестування показують, що патогенні мікроорганізми не розвинули
резистентність до SterilOx

АНТИПАТОГЕННА ДІЯ
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SterilOx перевершує традиційні промислові
дезінфікуючі засоби наступним чином:

Боротьба з патогенними мікроорганізмами зазвичай здійснюється за допомогою хлору, проте доведено, що
мікроорганізми стали стійкими до традиційних продуктів на основі хлору. Наші дослідження показали, що
навіть у довгостроковій перспективі стійкість до SterilOx не розвивається у жодного з наступних патогенних
організмів:

БАКТЕРІЇ
Одноклітинні мікроорганізми, які можуть існувати як самостійні (вільноживучі) організми, або як
паразити (залежні від іншого організму протягом усього життя). Приклади бактерій включають
кишкову паличку, яка живе в нижніх відділах кишечника і може викликати порушення роботи
всього шлунково-кишечного тракту; або стрептокок, бактерія, яка викликає бактеріальні
інфекції людини.

БАКТЕРІАЛЬНІ СПОРИ
Бактеріальні спори - це дуже стійкі, неактивні структури. Хоча вони не
відіграють ніякої ролі в розмноженні, вони підтримують життєдіяльність
шкідливих організмів.
Спори мають високу стійкість до впливу температур і багатьох хімічних
речовин, в тому числі до більшості дезінфікуючих засобів. Спори можуть
залишатися життєздатними протягом багатьох років у грунті, на різних
предметах та виживати навіть у космічному просторі.

ВІРУСИ
Вірус - неклітинний інфекційний агент, який може
відтворюватися лише всередині живих клітин. Вірус
вторгається в живі клітини і використовує їх хімічний
механізм, щоб підтримувати свою життєдіяльність і
розмножуватися. Він може відтворюватися ідентично або з
помилками (мутаціями). Ця здатність до мутації відповідає
за здатність деяких вірусів незначно змінюватися в кожній
інфікованій людині, що ускладнює лікування. Віруси
викликають багато поширених інфекцій і спричинюють ряд
рідкісних захворювань.

ГРИБОК
Будь-який з різноманітної групи еукаріотичних одноклітинних або багатоядерних організмів, який
живе розкладаючи і поглинаючи органічний матеріал, в якому він росте. Грибок включає цвіль,
сажки, іржу і дріжджі. Гриби можуть бути справжніми патогенними мікроорганізмами, що
викликають інфекції у здорових людей, або умовно-патогенними мікроорганізмами, що
викликають інфекції у людей з ослабленим імунітетом.

БІОПЛІВКА
Біоплівка - це товстий шар прокаріотичних організмів, які
об'єдналися у форму колонії. Колонія прикріплюється до
поверхні з шаром слизу, який допомагає при захисті
мікрофлори. Є цілий ряд причин, чому утворюються
біоплівки, які сприяють зростанню і виживанню
мікроорганізмів. Біоплівки зустрічаються майже у всіх
середовищах і можуть мати негативні наслідки.

ЦВІЛЬ
Цвілеві гриби широко поширені в природі, практично
повсюди. Великі колонії ростуть на поживних середовищах
при високій температурі і підвищеній вологості, при чому
зростання цвілі не обмежене за умови наявності їжі. Цвілеві
гриби відрізняються невибагливістю до середовища
проживання та їжі.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
SterilOx є грізним союзником у будь-якій галузі, де стерилізація є ключовим
фактором. Нижче наведені приклади використання цього універсального
продукту:
Обробка води
• дезінфекція водоочисних апаратів
• мікробіологічний контроль в
промислових системах охолодження
на водній основі
• дезінфекція на очисних спорудах

Обробка споруд
• дезінфекція всіх поверхонь, включаючи
важкодоступні ділянки
• дезінфекція повітроводів кондиціонера
• видалення неприємних запахів
• санітарна обробка рекреаційних зон, таких
як: тренажерні зали, басейни, сауни і
спа-салони
• обрабка відходів
Сектор HoReCa
• дезінфекція та санітарна обробка
туалетів, сидінь, підлог і столів
• дезінфекція посуду і кухонної
техніки

Сільське господарство та продовольство
• дезінфекція готової продукції
• продовження терміну зберігання
продовольчих товарів

Птахівництво та інші харчові галузі
• дезінфекція тваринницьких
приміщень, в тому числі там, де
присутні живі тварини
• дезінфекція приміщень,
обладнання та персоналу

Домогосподарство
• дезінфекція води для приготування
їжі
• дезінфекція та дезодорація всіх
поверхонь
• обробка перед вживанням або для
продовження терміну зберігання
свіжої риби, м'яса, напівфабрикатів,
овочів та фруктів

Військові підрозділи та МНС
• дезінфекція шкіри та одягу
• екстренне знезараження води і повітря
• дезінфекція аварійних місць поховань

Транспорт
• поверхні, включаючи стіни, підлоги, сидіння,
повітроводи кондиціонера і ручки
• видалення диму і неприємних запахів

ОЧИЩЕННЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ДЕЗОДОРАЦІЯ

ВИДАЛЕННЯ

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ
STERILOX
Видалення мильної піни з душових кабін і ванн.
Видалення цвілі.
Видалення диму або інших запахів з одягу без
прання.
Видалення диму і запаху цвілі з наметів і спальних
мішків.
Видалення цвілі з вуличних меблів.
Видалення плям бруду та цвілі з вінілового
сайдинга.
Видалення бруду та інших забруднень з візків і
тачок, перш ніж занести їх в гараж.
Видалення запаху цвілі з рятувальних жилетів і
човнових подушок.
Дезодорація важких запахів диму після пожеж у
будинках.
Дезодорація залишків харчових продуктів у
раковині.
Нейтралізація стійких запахів парфумів від
розливів або надмірного використання.
Нейтралізація і дезодорація запахів у приміщенні.
Дезодорація шаф для білизни.
Дезодорація і освіження подушок.
Дезодорація і освіження м'яких меблів.
Розпилення розчину у шафах для видалення
затхлих, пилових запахів
Дезодорація подушок і матраців.
Дезодорація спортивних сумок.
Дезодорація спортивного обладнання: підтяжки,
захисні прокладки та шоломи.
Дезодорація шаф в спортзалі.
Дезодорація взуття.
Дезінфекція місць із зіпсованими продуктами
харчування в холодильниках або коморах.
Дезінфекція поверхні для приготування їжі
(Промивання не потрібно).
Дезінфекція пеленальних столиків.
Дезінфекція манікюрних ножиць і кусачок для
нігтів.
Дезінфекція громадських та службових туалетів.
Дезінфекція птахівницьких та яєчних господарств.
Очистка та дезодорація вакуумних фільтрів.
Очистка і дезодорація багаторазових фільтрів
таких приладів, як очищувачі та осушувачі повітря.
Очистка і дезодорація ємностей для сміття.
Дезінфекція та дезодорація посудомийних машин.
Очистка банок зі спеціями після використання.
Очистка і дезодорація холодильників.
Очистка ножів між використанням.
Очистка кавоварок та резервуарів для води.
Очистка і освіження туалетів.
Очистка ванн, душових кабін і раковин.
Очистка дзеркал, вікон та скляних душових кабін.
Очистка дитячих іграшок, пустушок.
Очистка тренувального обладнання.
Очистка від цвілі і мильної піни прокладок

пральних машин і ванн.
Очистка ключок для гольфу, тенісних ракеток.
Очистка кухонного приладдя під час кемпінгу.
Очистка решіток для грилю.
Очистка вікон.
Очистка фруктів перед вживанням для видалення
воску.
Очистка і дезодорація кепок, капелюхів та інших
головних уборів.
Очистка салону автомобіля.
Очистка садових контейнерів від забруднень, які
можуть перешкодити проростанню насіння.
Очистка садових інструментів після обрізки
хворих дерев, щоб запобігти поширенню хвороби
на інші рослини.
Очистка і дезодорація автомобільних
попільничок.
Очистка поверхні на човнах і човновому
обладнанні.
Очистка від бруду, цвілі надувних басейнів та
іграшок для басейну.
Очистка від бруду та цвілі вуличних парасольок.
Очистка від зелених плям цвілі дерев'яних
огорож.
Очистка від зелених плям цвілі і сірих плям
вуличних меблів.
Очистка кошиків та візків для покупок.
Очистка сидіння і дверної ручки громадського
туалету.
Очистка біотуалету до і після використання.
Очистка сидінь, відкидних ручок та поручнів у
громадському транспорті.
Очищення поверхні телефону.
Очищення кліток та ящиків для домашніх тварин.
Очистка столів, тумбочок та інших меблів.
Очистка комп'ютерної клавіатури та миші.
Очистка і дезінфекція столів в кімнаті відпочинку і
зони приготування їжі.
Очистка громадських та службових туалетів.
Очистка дверних ручок та інших поверхонь, яких
часто торкаються.
Очистка і дезодорація меблів в залі очікування.
Очистка кнопок та циферблатів, особливо на
офісній техніці.

ВИРОБНИЦТВО, ЗАСНОВАНЕ
НА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ
ДОСЯГНЕННЯХ
• виробничий процес SterilOx заснований на безперервних наукових
випробуваннях і вдосконаленнях
• SterilOx виробляється свіжими партіями на вимогу, є економічно
ефективним і безпечним для людини і навколишнього середовища
• використовуючи наші спеціально розроблені та виробничі системи
контролю, ми можемо виробляти SterilOx найвищої якості літр за
літром
• активні реагенти, необхідні для технологічних процесів,
синтезуються у місці використання, що допомагає уникнути
необхідності транспортування та зберігання небезпечних речовин
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salt

Electricity

ВИДИ ПАКУВАННЯ
0,5 л
0,05 л

0,5 л

0,25 л

0,1 л

1л

1л

0,25 л

5л

СКЛАД:

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

електро-хімічно активована вода ≤ 99,98%,
хлоркисневі і гідропероксидні оксиданти ≥ 0,02%
pH: 6.5-7.5

Зберігати в сухому прохолодному місці, уникати високих
температур і прямих сонячних променів. Уникати
випадкового або неконтрольованого контакту продукту
з кислотами і перекисом водню. Використовуйте протягом
1 місяця після відкриття упаковки.

Присутній легкий запах хлору, який зникає через декілька хвилин після використання засобу.

Не містить агресивних сполук хлору.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:
При нормальних умовах використання ймовірність будь-якого несприятливого впливу на здоров'я
вкрай мала! Однак в разі виникнення подразнення шкіри промийте уражену ділянку водою. При
потраплянні в очі (у разі виникнення подразнення) промийте очі водою. У разі проковтування випийте
склянку води. Якщо виникають проблеми з диханням, вийдіть на свіже повітря.

Виробник:

ТОВ «Амлак Стерілокс Україна»
Вироблено в Україні по ліцензії та на устаткуванні «Amlak Detergents and disinfectants Manufacturing» LLC, UAE
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+

Сенсорний дезінфектор - це автомат для дезінфекціі
рук, який може бути встановлений в торгових
центрах, салонах краси, спортивних закладах,
офісах, магазинах та інших місцях скупчення людей,
а також на виробництвах і підприємствах.

ДЕЗІНФІКУЮЧІ ТУНЕЛІ
Найсучасніший тунель для санітарної обробки з системою
автоматичного туманоутворення. Тунель з форсунками,
що розпилюють найбезпечніший і ефективний на ринку
розчин для дезінфекції – SterilOx. Дезінфікуючі тунелі
можна встановлювати на входах до лікарень,
адмінбудівель, підприємств, торгових центрів, ресторанів,
та в інших місцях скупчення людей.

+
Д Е З І Н Ф Е К Ц І Я П Р И М І Щ Е Н Ь М Е ТОДО М
«ХОЛ ОД Н О ГО Т У М А Н У»
Аерозольний генератор холодного туману + еко-засіб
SterilOx є найбільш ефективною і популярною
технологією для дезінфекції, санітарної обробки
та дезодорації у будь-якій галузі, де стерилізація є
ключовим фактором для організації чистого і
безпечного простору.

+

www.sterilox.com.ua
facebook.com/steriloxua
steriloxua
тел. 0800212855
(дзвінок безкоштовний)
+380 67 257 58 61
+380 95 017 05 61
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