NOCOSPRAY KÉSZÜLÉK OXYPY oldat

A EROSOLOS

ROVARIRTÓ RENDSZER

A Nocospray/Oxypy rendszerrel zárt térben lehet eredményes rovarirtást végezni oly módon, hogy a
Nocospray készülékkel porlasztott Oxypy oldat a helyiség minden pontjára eljut és ott kifejti hatását.
Alkalmas repülő és mászó rovarok, valamint atkák irtására.
Hatóanyag:

permetrin

5%

piretrinek és piretroidok

0,25%

piperonol-butoxid

0,5%

Ajánlott felhasználási gyakoriság:

4 hetente

Koncentráció:

1 ml/m3

Behatási/várakozási idő:

2 óra

Szellőztetés:

kifújás és behatási/várakozási idő után10 percnyi ablaknyitással

Elpusztítható kártevők:

repülő rovar (pl. házi légy, szúnyog)
csótány
házi poratka
emberi rühatka

Jellemzői:

A rendszer használatának előnyei:
22.000 RPM fordulatszámon, 80 m/másodperc sebességgel juttatja ki oldatot

Porlasztás módja:

Turbinával
a legkisebb optimális méretre, 2-5 mikronra porlaszt, ezért a teljesen száraz gázfelhő
sokáig a levegőben tartózkodik

Kijuttatás hatásfoka:

eredményes

A kifújt száraz köd egyenletesen tölti ki az adott helyiséget, minden nyitott, le nem fedett
felületre eljut és kifejti hatását. A kifújást követően nincs szükség a levegő külön
keringetésére, mert a részecskék a méretük és a kifújás sebessége miatt sokáig lebegnek a
levegőben.

Oldat

1 literes flakonos
kiszerelés

Az oldat nagyon egyszerűen csatlakoztatható a Venturi fejhez és a maradék oldat
felhasználható. 1ml sem vész kárba.

6 kg

A gép kialakításánál fontos szempont volt a hordozhatóság, ami a felhasználást teszi sokkal
könnyebbé és praktikusabbá.
A gép mindössze 6 kg, ami lehetővé teszi a
könnyű és egyszerű szállítást.

Hordozhatóság:
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PROTOKOLL
EMBERI RÜHATKA ELLENI VÉDEKEZÉSHEZ OXYPY OLDAT ALKALMAZÁSA ESETÉN:
terep előkészítése:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ágynemű- és fehérnemű csere majd ezek fertőtlenítő mosása
fertőtlenítő takarítás
szellőztetés
tárgyak megfelelő elhelyezése
matracok élükre állítása
fiókok, szekrényajtók kinyitása

beteg előkészítése:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

alapos forró fürdő
fej és a nyak kivételével a teljes testfelület rühatkairtó szerrel történő bekenése
a bekenést 30 perccel később meg kell ismételni
a rühatkairtó szert 12 óra múlva fürdetéssel el kell távolítani
a kezelés ellenére fennálló viszketés antihisztaminokkal csökkenthető
későbbiekben bőrgyógyász közreműködése indokolt lehet (allergiás tünetek, másodlagos bőrgyulladás)

Oxypy alkalmazás:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Nocospray készülék elhelyezése a teremben
üzembe helyezés
a helyiség méreteinek felmérése
porlasztandó oldat mennyiségének beállítása, gépre felhelyezése
klíma leállítás
ablakok bezárása
kifújás elindítása
helyiség elhagyása
ajtó megfelelő zárása, tömítése
figyelmeztető plakát felhelyezése

Zárási teendők:
❖
❖
❖
❖

dokumentáció elkészítése
kifújás + behatás/lebomlás után (2h) helyiség megnyitása
10 perces szellőztetés
használatra helyiség átadása

felhasznált irodalom:
OEK Módszertani levél, A kórházakban előforduló egészségügyi kártevők elleni védekezésről
dr. Erdős Gyula, dr.Szlobodnyik Judit, Zöldi Viktor
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