
‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων  

Ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα για  εν δυνάμει 
εξωστρεφείς τομείς  των Μ.Μ.Μ. εφαρμόζεται  
από Εξειδικευμένους και Πιστοποιημένους  
συνεργάτες της  Klintec  καλύπτοντας πλήρως τις 
ανησυχίες των φιλοξενούμενων ταξιδευτών .  

Η συμπληρωματική ανάπτυξη του σχεδίου εφαρμογών ‘’τεσσάρων 
σημείων’’ είναι σχεδιασμένη με γνώμονα την απόλυτη έννοια της 
υγιεινής στην καθημερινότητα μας . 
 
Τα ευφυή συστήματα πολλαπλής διασφάλισης εφαρμόζονται από 
επαγγελματικές εφαρμογές Καθαριότητας –Απολύμανσης, για την 
υλοποίηση σύγχρονων υπηρεσιών παροχής- υψηλής ποιότητας- με 
απώτερο στόχο την αποτελεσματικότατη βελτίωση της 
διασφαλισμένης  υγειονομικής εξασφάλισης ενός καθαρού 
περιβάλλοντος πριν την επαναχρησιμοποίηση τους ,( Χωρίς ρύπους 
Ε.Ο.ΔΥ) για άμεση χρήση.  

Η ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’  κατά των Λοιμώξεων εκτός 
των άλλων διεργασιών, συμπεριλαμβάνει  το αντιμικροβιακο 
προστατευτικό επιφανειών με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την 
ιοκτόνου δράσης BioProtect RTU (με έγκριση από τον ΕΟΦ ), το 
οποίο εμποδίζει την ανάπτυξη του SARS-CoV-2 και άλλων επιβλαβών 
ιών και βακτηρίων στις επιφάνειες . 
 
Ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των προσαρμοσμένων 
εναλλακτικών λύσεων ως εφαρμογή μακροχρόνιας αντιμικροβιακής 
δράσης που μπορεί να διαρκέσει 60 έως και 90 ημέρες, για ένα πιο 
ασφαλή και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον από τις  “επικίνδυνες 
λοιμώξεις”.  

Βελτιώνουμε την περιβαλλοντική υγιεινή  των εσωτερικών χώρων -
 εξατομικευμένη και ολιστική αντιμετώπιση - με την καινοτόμο 
συσκευή Sterial II  έχοντας τον τάχιστο και αποτελεσματικό 
καθαρισμό του εσωτερικού αέρα . 
 
Πιστοποιημένη για την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου 
συμπεριλαμβανομένου και του δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-
2’’,  μαζί με ώστε να προλαμβάνονται ή/και να αποτρέπονται 
φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς.’’   

Η καλή σχολική χρονιά ξεκινά , με τα ασφαλή μεταφορικά μέσα ‘’γεμάτα’’ με 
παιδικές φωνές ,για τις ασφαλείς σχολικές αίθουσες.!! 

Η  εισαγωγή πρόσθετων μέτρων , αναβαθμίζει την διαχείριση των βιοκινδύνων με την θωράκιση των 
χώρων από τις σύγχρονες απειλές των αερομεταφερόμενων βιολογικών  παραγόντων, για 

την υγειονομική ασφάλεια  όλων μας . 

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο vgenis@otenet.gr,  ή να καλείτε στο τηλέφωνο 
2104829839, 6932245887 
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