Desinfiser et helt rom og inventar
ved å trykke på en knapp! *)

NOCOSPRAY
new generation
• Kompakt og brukervennlig desinfeksjonsrobot med høy kapasitet og
veldokumentert effekt.
• For økt sikkerhet og en enklere hverdag.
• Rask og økonomisk.

www.bragemedical.no

Hva er Nocospray?
Nocospray er en særdeles kompakt desinfeksjonsrobot som med en turbin omdanner hydrogenperoksid
(Nocolyse) til gass og tilintetgjør alle typer mikroorganismer. Hydrogenperoksid er en velkjent og
effektiv oksidant og blir i kombinasjon med Nocospray en meget effektiv metode for desinfeksjon av
rom, flater og utstyr.

Den bakteriedrepende virkningen til Nocospray/Nocolyse
skyldes ikke bruken av hydrogenperoksid som sådan, men
fremstillingen av OH- radikaler som overfører sine
elektroner til bakteriens membran og endrer dens polaritet.
Elektropositiviteten av meget lave doser av sølv (brukt som
katalysator) fører til at peroksidet umiddelbart blir
omdannet til hydroksylradikaler som med sine uparede
elektroner i en ellers åpen skallkonfigurasjon er svært
reaktive. Det skjer så en oksidasjon av karbonbindingene i
cellemembranen og cellen ødelegger seg selv.

Ingen resistens:
Nocospray/Nocolyse fører til at bakterier ødelegger seg selv. Derfor kan
konseptet brukes daglig uten å frykte noen form for bakteriell resistens.

Testet mot følgende standarder:

Dokumentert effekt:
Effektiv mot bakterier, virus, sopp og sporer i henhold til Europeiske
standarder. Rapporter og studier fås ved henvendelse til leverandør.

Godkjent av Statens Legemiddelverk (SLV)
Sertifisert etter NF T 72 281 standard

FORDELER:
Rask klargjøring
og kort
diffusjonstid. Ned
mot 30 minutters
virketid

Svært enkel i bruk.
Still inn romvolum
og trykk start.

Fjerner alle typer
mikroorganismer
med opp til 6-LOG
reduksjon.
Sertifisert etter NF
T 72 281

Veier bare 6 kg.
Kan likevel
desinfisere rom
opp mot 1000 m³

Veldokumentert
og brukervennlig
system til en
meget fornuftig
pris

Ikke-allergent produkt
som brytes ned til
oksygen og vann.

*) Meget enkel i bruk!
Skru nesestykket fast til flasken med ønsket desinfeksjonsløsning ① og klikk denne på plass i maskinen ②.
Still inn romvolum og trykk inn start-knappen ③. Forlat rommet. Nocospray starter etter 15 sekunder og
stopper automatisk når rommet er ferdig desinfisert. Det er i de aller fleste tilfeller ikke nødvendig å stenge
ventilasjonen eller tape/forsegle dører. Det er heller ikke nødvendig å dekke til Brannalarmer/-sensorer.

②

①

③

Hver kvadratcentimeter blir behandlet!
Gassen som Nocospray produserer kommer til overalt. Åpne skapdører og dra ut skuffer før behandling,
og gassen vil desinfisere innsiden. Gardiner kan henge, og disse vil også bli desinfisert.

Høy kapasitet
Til tross for den moderate størrelsen har Nocospray kapasitet opp til 1000 kubikkmeter. Det tilsvarer et
rom på 400 kvadratmeter dersom takhøyden er 2,5 meter.

Høy fleksibilitet og mobilitet
På grunn av sin lave vekt, kompakte størrelse og et hendig bærehåndtak er det lett å flytte Nocospray
fra et rom til et annet – eller mellom avdelinger og bygninger. Det finnes også smarte løsninger for de
som ønsker et fastmontert system eller vegg-gjennomføring.

Enkelt vedlikehold
Maskinen har en oversiktlig oppbygging med relativt få komponenter. Vedlikehold og reparasjoner kan
foretas på stedet. Et enkelt service-/vedlikeholds-kurs, samt et begrenset utvalg deler er tilstrekkelig for
å sikre kontinuerlig drift.

TESTER:

NOCOBOX

NOCOSTRIPS

Skåler til
prøvetaking på
flater for å vise
tilstedeværelse av
mikroorganismer
– og påfølgende
effekt av
Nocospray robot.

Kolorometriske
strips til kontroll
av jevn og
tilstrekkelig
distribusjon av
gass i behandlet
rom.

Bestillingsinformasjon
Slik velger du den roboten som passer best til dine behov:
1. Velg farge/design
2. Velg fjernkontroll
3. Velg middel

Nocospray, standard hvit
Art nr. 2000.001

Nocospray Ladybird
Art nr. 2001.001

Fjernkontroll
Art nr. 3010.611

Desinfeksjon:
Nocolyse
Neutral (6 %)

Nocolyse One
Shot (12 %)

Nocolyse
Food (7,9 %)

Art nr. 4000.001

Art nr. 4010.001

Art nr. 4020.001

Til forebygging
og rutinemessig
desinfeksjon

Ved påvist smitte
eller mistanke
om smitte

Til desinfeksjon
av rom og flater
som er i kontakt
med mat

Insekticider:

Luktfjernere:
Nocodor
(6 %)

Oxypy

Oxypy +

Art nr. 4200.001

Art nr. 4230.001

Til flygende og
krypende
insekter (også
skabbmidd)

Spesielt til
veggdyr. Dreper
også larvene

Din forhandler i Norge:

Oxydor
Art nr. 4300.001
Luktfjerner

Art nr. 4030.001
Til desinfeksjon
og fjerning av
lukt
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