
Ενημέρωση για την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης 
 

Υγειονομική εξασφάλιση στους εσωτερικούς  χώρους με ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των 

Λοιμώξεων 
 

Η ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ -του Αύριο - Σήμερα  
 

Sterial : Πρότυπο για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ‘‘πολλαπλού αποκλεισμού’’ 

 Ένα σύστημα παγκόσμιας κλάσης με κατοχυρωμένη πατέντα τεχνολογίας  ‘’Τριπλού Φραγμού’’  –Ελληνικής 

επινόησης και κατασκευής για την  ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’  

 Βασισμένο στο τρίπτυχο,  καθαρισμός-απολύμανση-αποκατάσταση ( Ε.Ο.Δ.Υ ) 

 Αναβαθμίζει – το πριν και το μετά –  της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης ’’ καλύπτοντας εξ ολοκλήρου ή/και 

συμπληρωματικά τις πραγματικές απαιτήσεις για την εξασφάλιση της υψηλής καθαρότητας του εσωτερικού αέρα. 

 Με πρωταγωνιστικό ρόλο στην  ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων  

Σύστημα αποκατάστασης εσωτερικών χώρων - πριν την επαναχρησιμοποίηση τους-, όταν έχουν γίνει μεμονωμένες 

επαγγελματικές εφαρμογές: 

 Απολύμανσης με οποιονδήποτε τρόπο ή μέθοδο.   

 Απεντόμωσης με οποιονδήποτε τρόπο ή μέθοδο.    

 Μυοκτονίας.  

 Καθαρισμού, βιοκαθαρισμού ή/και ‘’βιολογικού’’ καθαρισμού 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι  

 Η αναβάθμιση μιας διασφαλισμένης ποιότητας , ξεκινά πάντα με ένα απόλυτα σχεδιασμένο πλήρες σύστημα 

φροντίδας , (Deep-Depollution)  για πολλαπλές Bio – εφαρμογές  απορρύπανσης  με ελεγχόμενη και δομημένη 

καθαριότητα των εσωτερικών χώρων. 
 

 Στην προληπτική προστασία των εσωτερικών χώρων συμπεριλαμβάνονται και οι επιφάνειες,  όπου ως 

συμπληρωματικό μέτρο πρόληψης με μέγιστο χρόνο μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας 60 έως 90 ήμερες 

υπάρχει η ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την  Έγκριση κυκλοφορίας ΕΟΦ (ΑΠ-

1247-02) , συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2.  

Αντιμετωπίζουμε τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων , συμπεριλαμβανομένου και του  SARS-

CoV-2 και στους εσωτερικούς χώρους εργασίας ,με απόδειξη αποτελεσματικότητας ενάντια στην επιταχυνόμενη 

πολλαπλή διασπορά κάθε μολυσματικού φορτίου , διασταυρωμένης μόλυνσης ή/και επιμόλυνσης. 

Συνοψίζοντας 

Εμείς παραμένουμε ακάθεκτοι όπως πάντα απέναντι στο άγνωστο για κάθε αντιμετώπιση Λοίμωξης, με την εφαρμογή του 

σχεδίου των  ‘’τεσσάρων σημείων’’   ώστε να εξασφαλίζουμε την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – 

Απολύμανσης και αποκατάστασης του κάθε χώρου . Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η υιοθέτηση συμπληρωματικών 

μέτρων πρόληψης και καινοτόμων μεθόδων ‘‘πολλαπλού αποκλεισμού’’  για την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν πλέον όλες οι μέθοδοι αντιμετώπισης με την μικρότερη εφαρμογή χημικών. 

2022 Hotel  ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων 

2022 ΜΜΜ ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων 

2022 SM ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων 
 

Υ.Γ.: Ο εξοπλισμός της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ είναι απαραίτητος και για περιπτώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

(αιθαλομίχλη,  φωτοχημικό νέφος, μεταφερόμενη σκόνη ,κλπ) 
 

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, ή να ζητήστε προσφορά 

τώρα στο vgenis@otenet.gr. 

Με εκτίμηση  

Ιωάννης Βγενής 

Cleaning Advisor 
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