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Οκτώβριος 2020

Προς Υπεύθυνο Λοιμώξεων.

Παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της πορείας του Κορωνοϊού SARS-CoV-2, θα θέλαμε να σας 

ενημερώσουμε ότι διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά επιλεγμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συσκευές 

οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στα μέτρα προστασίας που λαμβάνετε ώστε να προφυλαχθούν οι 

ασθενείς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής σας, τόσο από τον SARS-CoV-2, όσο και από 

πλήθος άλλων σημαντικών εποχικών ιών, όπως ο ιός της Γρίπης.

Aναφερόμαστε στα πανάκια απολυμαντικής και καθαριστικής δράσεως Clinell® Universal, για τα οποία στις 4 

Σεπτεμβρίου 2020 εκδόθηκε Εργαστηριακή Μελέτη Αποτελεσματικότητας (“Virucidal Efficacy Suspension 

Test per EN14476:2013+A2:2019 – Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

COVID-19 Virus”), σύμφωνα με την οποία το Microbac Laboratory (ΗΠΑ), ένα εκ των τριών ανεξάρτητων 

πιστοποιημένων εργαστηρίων - παγκοσμίως - για ελέγχους αποτελεσματικότητας στον Κορωνοϊό SARS-CoV-2, 

ήλεγξε με επιτυχία τη δραστικότητα των Clinell® Universal κατά του SARS-CoV-2 σε μόλις 30".

Έτσι, η συγκεκριμένη Εργαστηριακή Μελέτη Αποτελεσματικότητας (εδώ), πέρα από τη βαρύτητα των 

αποτελεσμάτων της, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα συγκεκριμένα προϊόντα απολύμανσης ιατρικών 

επιφανειών, διότι οι εν λόγω δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με χρήση του Κορωνοϊού SARS-CoV-2 και όχι 

κάποιου υποκατάστατου ιού (surrogate) όπως γίνεται συνήθως.

https://www.novaerus.gr
https://www.covid-19.gr/epifaneies
https://www.biokon.gr/datafiles/file/AirTotal_BR_Vesismin_GR.pdf
https://gama.getbynder.com/m/7a2977bd207f919c/original/Coronavirus-Efficacy-Report-COVID-19-Clinell-Universal-Wipes-CW200.pdf
https://www.covid-19.gr/epifaneies
https://gamahealthcare.com/products/universal-range
https://gama.getbynder.com/m/7a2977bd207f919c/original/Coronavirus-Efficacy-Report-COVID-19-Clinell-Universal-Wipes-CW200.pdf
https://www.covid-19.gr/epifaneies
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Με εκτίμηση,

Βασίλης Γεωργόπουλος
M.Sc. Global Marketing

Business Manager

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

Σημείωση: 

Η χρήση των παραπάνω συσκευών, δεν αντικαθιστά τυχόν πρωτόκολλα καθαρισμού και υγιεινής, και εντάσσεται σε μια 
ευρύτερη δέσμη μέτρων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν επιστημονικό σύμβουλο στο 210.8049747 ή 
στείλτε email στο science@biokon.gr.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι για την απολύμανση των ιατρικών επιφανειών με τη χρήση 
των  Clinell® Universal δεν απαιτείται προηγούμενος καθαρισμός της προς απολύμανση επιφάνειας. Γι' αυτόν 
ακριβώς τον λόγο, τα πανάκια Clinell® Universal θεωρούνται απολυμαντικά πανάκια ενός σταδίου, 
καθαρίζοντας και απολυμαίνοντας σε ένα βήμα, απαλλάσσοντάς σας από περιττές κινήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η ενίσχυση της προστασίας έναντι επικίνδυνων παθογόνων, όπως ο 
Κορωνοϊός SARS-CoV-2, αλλά και ο ιός της Γρίπης, στις ευάλωτες ομάδες των ασθενών που νοσηλεύονται 
στους χώρους του νοσοκομείου σας, αλλά και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που έρχεται σε επαφή 
μαζί τους, εμπλουτίζεται ποιοτικά με τη χρήση των παραπάνω εξειδικευμένων - και ελεγμένων - προϊόντων, 
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο τόσο στον περιορισμό της μετάδοσης, όσο και της διασποράς των 
δυνητικά επικίνδυνων ιών.

Η ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ, με απόλυτη προτεραιότητά της την "Εξέλιξη στην Ασφάλεια" της υγείας των ανθρώπων, 
αναζητεί και βρίσκει νέα, σύγχρονα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συσκευές, ανανεώνοντας διαρκώς το 
ιατροτεχνολογικό της οπλοστάσιο με στόχο την προστασία των ανθρώπων από τις διάφορες λοιμώξεις.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να αντιμετωπίσουμε μαζί, με τα πιο αποδοτικά εργαλεία, τις λοιμώξεις.
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https://gama.getbynder.com/m/7a2977bd207f919c/original/Coronavirus-Efficacy-Report-COVID-19-Clinell-Universal-Wipes-CW200.pdf
https://www.biokon.gr/



