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Hakkımızda
8 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının sonucunda Dezenkon Kimya, yüksek nitelikli uzman kadrosu, ileri teknoloji yatırımları ve sürekli
yenilenen vizyonuyla, insan sağlığını ve geleceğini korumayı ilke edinmiştir.
Dezenkon Kimya’nın insan sağlığı için %100 güvenli nanoteknoloji mucizesi ürünleri, geleneksel dezenfektanların yanına bile
yaklaşamayacağı güç ve kalıcılıkta bir etkiye sahiptir. Ürünlerin bu benzersiz özellikleri, kamu sağlığı ve işletmelerin dezenfeksiyon
maliyetleri açısından bir devrim niteliğindedir.

Amacımız
İnsan sağlığını ve gıda güvenliğini tehdit eden mikropları bulundukları yer ve yüzeylerde etkisizleştirme ve aynı zamanda
uygulandığı ortamlarda bu etkisini uzun süre devam ettirebilecek nitelikte bir dezenfektan geliştirmektir.

Gümüşün İnsan Üzerine Etkileri
Gümüş, insanlık tarihi boyunca hem antibiyotik hem de enfeksiyonlara karşı etkili bir anti-bakteriyel olarak kullanılmıştır. Gümüş
bu özelliğini insan mikro organizmasına zarar vermeden gerçekleştirir. Bu açıdan bakıldığında kolloidal gümüş; İnsanlar, bitkiler ve
bütün çok hücreli canlılar için çok güvenlidir.

Ürünümüz
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Tem
Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünler, hipo, peroksit, fenol,
itriklosan,
z l i formaldehit, petrokimyasal madde
ve alkol ihtiva etmez!
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Dezenkon Anti-Bakteriyel Ürünler
A.Ş
.
CE Belgelidir.
Sağlık Bakanlığı’ndan onaylıdır!
Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünler, gümüşün Nanoteknoloji ile işlenmesiyle oluşturulmuş bir üründür. Dezenfekte edilmek istenen
her noktayı aynı etkiyle dezenfekte etmekte ve uzun süre bu etkinliğini sürdürmektedir. Uygulama olarak ULV, daldırma, püskürtme
ve yüzeysel temizlik seçeneklerinden faydalanmak mümkündür.

Biyosidal ruhsatlıdır.
Ulusal Bilgi Bankası’na kayıtlıdır.
Türkiye’de ilk Teknolojik ürün belgeli.
Yüksek Anti-Bakteriyel etki gösterir.

Su bazlıdır.
Non-Alerjiktir.
Toksik değildir.
Isıya dayanıklıdır.
Çevreyle dosttur.

Dirençli mikroorganizmalara karşı etkilidir.

Anti-Koroziftir.

Mikrobik çoğalmaya karşı uzun süreli kalıcılık sağlar.

Uzun ömürlüdür.

Test Yapılan Kurumlar ve Sonuçları
Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünler TSE Deney Laboratuvarı ve Sağlık Bakanlığı’ndan onaylıdır, Ulusal Bilgi Bankası’na kayıtlıdır. Metaller
üzerine yapılan korozyon testi sonucu 48 saat boyunca sebebiyet vermemiştir. MRSA, Staphylococus aureus, E.Coli ve Klebsiella
pneumonie bakterilerine karşı anti-bakteriyel etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Yüzey veya sıvılara bulaşmış, Domuz Gribi Virüsü’nün
öldürücü etkilerini yok ettiği, Antimikrop Test Laboratuarı tarafından onaylanmıştır.
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Ürünlerimiz
Kişisel Ürünler
LongUp Hand-Care: (El Hijyeni)
Köpük, jel, sprey ve sıvı sabun formları bulunan ürünümüz farklı formlarıyla size kusursuz el hijyeni sağlar.
LongUp Home-Care: (Ev Hijyeni)
Evinizde, ofisinizde ve her türlü yaşam alanınızda kullanabileceğiniz ürünümüz sizi mikroorganizmalardan uzak
tutarak sevdiklerinizle birlikte size daha sağlıklı bir yaşam alanı sağlar.
LongUp Soft-Care: (Çamaşır Hijyeni)
Antibakteriyel özeliğe sahip olan ürünümüz çamaşırlarınızda kusursuz temizlik ve uzun süre kalıcı hijyen sağlar.
LongUp Shine-Care: (Bulaşık Hijyeni)
Antibakteriyel özelliğe sahip olan ürünümüz bulaşıklarınızda kusursuz temizlik ve uzun süre kalıcı hijyen sağlar.
LongUp Personal-Care: (Kişisel Hijyen)
Islak mendil formuyla ürünümüz sizin için her türlü kullanım alanınızda uzun süre kalıcı hijyenik bir ortam sağlar.
LongUp Shoe-Care: (Ayakkabı Hijyeni)
Ayakkabınızda kullanacağınız ürünümüz bakteri ve mantar oluşumunu engelleyerek kötü kokuların oluşmasına
izin vermez. Ayağınızda meydana gelebilecek mantar gibi bulaşıcı hastalıkları engeller.

Kim
ya
T e m yok ederek size sevdiklerinizle birlikte daha hijyenik ve
Aracınızda yaşam alanı bulabilecek mikroorganizmalardan
izl
sağlıklı bir seyahat ortamı sağlar.
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Tic
Kurumsal Ürünler
are
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LongUp Nutri-Care: (Gıda ve Tarım Hijyeni)
Gıdaların üretildiği, uzun süre depolandığı ve ambalajlandığı ortamların dezenfeksiyonu ile uzun süre depolanan
LongUp Auto-Care: (Otomobil Hijyeni)

tarım ürünlerinin bulunduğu depoların dezenfeksiyonunda kullanılan dezenfektandır.
LongUp Medi-Care: (Hastane Hijyeni)
Hastane patojenlerine etkinliği birçok kurum tarafından ispatlanmış olan ürünümüz hastanelerde her ortam için
uygun, kısa sürede etki gösteren ve uzun süre kalıcı bir etkiye sahip dezenfektandır.
LongUp Farm-Care: (Hayvancılık Hijyeni)
Veteriner hijyeni ve hayvanların tutulduğu, taşındığı, yaşadığı ve özellikle sağımhanelerde yaygınlıkla kullanılmaktadır.
Ürünümüz ortamdaki mikroorganizmalardan yok ederek hijyenik bir ortam sağlar.
LongUp Active-Care: (Yer ve Yüzey Hijyeni)
Çok amaçlı sanayi, kamusal, kurumsal alanlarda ve toplu taşıma araçlarında yer ve yüzey dezenfeksiyonu için
kullanılır. İçeriğinde bulunan aktif madde sayesinde toplumsal alanlarda uzun süreli hijyen sağlar.
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Dezenkon Anti-Bakteriyel Ürünlerin

Mikro Organizmalar Üzerine Etkisi
Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünler, katalizör olarak tek hücreli
bakterilerin, virüslerin ve mantarların oksijen metabolizmaları için
ihtiyaç duydukları enzimi bloke ederek etkisini göstermektedir.
Bakterileri yok ederken tükenen çoğu dezenfektanın aksine
Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünler bir katalizör olarak tükenmeden
uzun süre etkinliğini devam ettirir. Dezenkon Anti-Bakteriyel
ürünler, bakteri, virüs ve mantarları yok etmede %99,999
oranında etkindir. Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünler parazitleri de
yok eder. Çünkü parazitler tek hücreli yumurtalarla ürerler ve
Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünler bu safhadayken onları yok eder.

Nano teknolojisi ile üretilmiş ürünlerimiz birkaç dakika içinde
650 den fazla çeşitli hastalık yapıcı patojeni yok ettiği
görülmüştür. Dezenfeksiyon için kullanılan çamaşır suyu,
peroksitler, fenoller, triklosan, formaldehit, petrokimyasal, alkol vb
diğer geleneksel dezenfektanlar yüzeyden yayılma (difüzyon) yolu
ile çalışırlar. Bu da belirli bir süre sonra mikropların daha da güçlenmesine, etkinliğin artmasına ve zararlı mikroorganizmaların
bağışıklık kazanmasına çevreye bulaşmasına neden olabilir.
Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünler, yapmış olduğu mekanik koruma
ile çözülme yapan teknolojilere göre çok daha güvenli ve steril bir
alternatif sunar.
Virüs ile Reaksiyonu

Sitoplazma

Ribozomlar
Nükleoid
Plazma zarı
Peptidoglikan

Zar yapısını bozarak etkisini gösterir.

Dış zar
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Dezenkon Anti-Bakteriyel Ürünlerinin
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Kapsül

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Gümüşün katalitik özellikleri bakterinin disülfür
bağlar› (-S-S-), bakteri enziminin temel yapısını
bozar. Böylece mikro-organizmalar yok edilir.

Denatürasyon
(sülfirik bileşik protein yıkımı ve membran yıkımı)

Mantar/ Küf ile Reaksiyonu

Serbest
OH radikal üretimi
(oksitlenme ve membran yıkımı)

Serbest
O radikal üretimi
(oksitlenme ve membran yıkımı)
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Hücre respirasyonu ile mücadele ederek her
türlü zararlı mantarı yok eder.

Dezenfeksiyon için kullanılan dezenfektan
Ürünler için karşılaştırma tablosu
Dezenfektan

Alkoller

Aldehitler

Halojen Bazlı
Dezenfektanlar

Peroksitler ve
Perasitler

Fenol
Bileşikleri

Kuarterner
Amonyum
Bileşikleri

Kullanım Alanları

Tropikal Antiseptik
Yüzey Dezenfeksiyonu

Tıbbi Alet
Dezenfeksiyonu

Dezavantajları

Dezenkon Avantajları

Uçucu ve yanıcıdır.
Dilüsyonla aktivite Kaybı oluşur.
Temizleyici Özelliği yoktur.
Fiksasyon yapabilir.
Sporisidal değildir.
Etki süresi kısadır.

Karsinojendir.
Solunum sistemi ve deriye toksiktir.
Çevreye toksik ve Fiksatiftir.
Ortofitaldehit proteinleri boyar.
Uzun süreli uygulamada Sporisidal etkilidir.
Klor bileşikleri ile karşılaştığında toksik gaz oluşturur.
Etki süresi kısadır.

Hastane Hijyeni

Organik maddelerle nötralize olur.
Kokusu irritendir.
Yıkım ürünleri toksik ve mutajeniktir.
Koroziftir, materyal hasarı yapabilir.
Alerjik reaksiyonlar görülebilir.
Etkisi ve stabilitesi PH bağımlıdır.
Etki süresi kısadır .

Genel Dezenfektan

Toksik kalıntı bırakır.
Yiyecekle temas eden yüzeylere uygun değildir.
Pediatrik servislerde kullanılamaz.
Kötü kokuludur.
Yüksek konsantrasyonda deride yanık olabilir.
Sporisidal değildir, virüslere etkisi değişkendir.
Etki süresi kısadır.

Genel Dezenfektan

Organik materyalle nötralize olur.
Anyonik deterjanlarla uyumsuzdur.
Virüs ve mikro bakterilere etkisi sınırlıdır.
Sporlara etkisizdir.
Solunum sistemi ve deri için alerjendir.
Dezenfeksiyon etki düzeyi düşüktür.

Etkinlik süresi uzundur.
Toksik değildir.
Isıya dayanıklıdır.
Alerjik değildir.
Anti-koroziftir.
Peroksit, fenol, alkol ve
petrokimyasal maddeler
içermez.
Yüksek antimikrobiyal etki
gösterir.
Teknolojik ürün belgelidir.
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Tıbbi Alet
Koroziftir, materyal hasarı yapabilir.
Tic
Yüksek
konsantrasyonda
deri
ve mukozaları
Dezenfeksiyonu
are
tahriş edebilir.
Yüzey Dezenfeksiyonu
Yüksek konsantrasyonda patlayıcı olabilir.
t A
Oda Dekontaminasyonu
Etki süresi kısadır.
.Ş.
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Dezenkon Anti-Bakteriyel Ürünlerinin
Genel Uygulama Alanları

Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünleri,
Antikorozif etkiye sahiptir.

Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünleri
MRSA, Staphylococus aureus, E.Coli ve
Klebsiella pneumonie bakterilerine
karşı anti-bakteriyel etkiye sahiptir.

Hastaneler; ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, enfeksiyon
ve yeni doğan üniteleri, servisler, poliklinikler, laboratuvarlar,
hasta bekleme odaları, yemekhaneler, personel kıyafetleri,
yatak çarşafları, yatak örtüleri, muayenehaneler, diş klinikleri,
ambulans hizmetlerinde; Gıda üretim, Stoklama Alanları, satış
noktalarında; Askeri Birlik ve Garnizonlarda; Ulaşım Vasıtaları,
tren, metro, otobüs, taksi, uçak, gemi ve benzeri araçlarda,
hava limanı terminalleri, tren garları ve otobüs terminalleri;

Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünleri,
toplu taşıma alanlarında yer ve yüzey
temizleyici olarak anti-bakteriyel
etkiye sahiptir.

Topluma Açık Yerlerde, umuma açık tuvaletler, alışveriş merkezlerindeki yer ve yüzeyler, alışveriş arabaları, sepetler, yürüyen
merdiven bantları, asansörler, bankomat makinelerinin tuşları, ortak
kullanılan bilgisayar klavye ve mouseları; Turizm ve eğlence yerleri
otel odaları, asansör ve yürüyen merdivenler, halılar, SPA, havuz ve
sauna alanları, spor salonları, spor çalışma aletleri; Okul ve çocuk
yuvaları, açık ve kapalı oyun parkları ve benzeri tüm yaşam
alanlarında dezenkon ürünleri size kusursuz hijyen sağlar.
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Dezenkon Anti-Bakteriyel Ürünlerinin
Uygulama Şekli ve Yöntemleri
Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünlerinin dezenfekte edilecek
materyale göre farklı seçenekleri bulunmaktadır. Cerrahi malzemelerin dezenfeksiyonu için uygulama kabına konulacak suya
Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünlerini ekleyerek işlemi başlatın. Yer
ve yüzey dezenfeksiyonu için kullanılacak olan temizlik kabına
Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünler ilave ederek hem silme hem de
püskürtme şeklinde uygulama yapılabilir.

Uygulama sonrası en iyi sonucu alabilmek için,
Uygulama öncesinde yüzeyin temiz ve mümkün olduğunca kuru
olması gerekir. Uygulamada yüzeyin Dezenkon Anti-Bakteriyel
ürünleri ile tamamen kaplanmasını sağlamak sonuç için çok
önemlidir. Cam ve diğer parlak yüzeylerde, uygulamadan 10
dakika sonra nemli bir bez ile yüzeyin silinmesi lekelenmeyi
ortadan kaldıracaktır.

Kompresör ile temizlik
Kim
Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünler ile
ya
tüm kapalı ve açık alanların dezenfeksiyonu
Tem
püskürtme yöntemiyle yapılır.
izl
ik
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Yüzey Temizliği

Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünler
ile her türlü yer ve yüzey
dezenfeksiyonu yapılır.

Daldırma yöntemi
Tüm cerrahi ve medikal
ekipmanlarının dezenfeksiyonu
yapılır.

ULV Yöntemi
Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünler ile
tüm kapalı alanlarda püskürtme
yöntemiyle dezenfeksiyon sağlanır.
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Biyosidal ruhsatlıdır.
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KULLANIM AMACI: Steril ortamın oluşturulması istenen tüm; tıbbi cihazların, cerrahi malzemelerin, ısıya duyarlı ekipmanların ve steril odaların oluşturulmasında yüksek düzeyde yer ve yüzey dezenfeksiyonu olarak kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ: 1. Medikal Malzeme: Ön temizliği yapılmış olan tıbbi aletleri kullanılacak olan temizlik suyuna Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünleri ilave ederek dezenfeksiyon kabına yerleştirin. 2. Yer ve Yüzey Temizliği: Yer ve
yüzey temizliği için kullanılacak olan temizlik kabına Dezenkon Anti-Bakteriyel ürünlerini ekleyin. Yutulması zararlıdır. ÜRÜN RAF ÖMRÜ 2 YILDIR.
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Kimya Temizlik Ticaret A.Ş.

Dezenkon Kimya Temizlik Ticaret A.Ş.
Nasuh Akar Mah.
Süleymanhacı Abdullahoğlu Cad. No:37
Balgat - ANKARA
Tel. +90 (312) 285 16 00
info@dezenkon.com.tr
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Fabrika
Fevzi Çakmak Mah. Hudai Cad.
Kottim Sanayi Sitesi No:47
Karatay / KONYA
Tel. 444 60 28
www.dezenkon.com.tr

