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Hastanelerde kapılan 

enfeksiyon sorununu artık 

geçmişte bırakıyor: Bu 

Biodek'in misyonudur 

 

Biodek temelde eczacılık, 

biyomedikal, biyoteknoloji ve hayvan 

bakımı sektöründe, genelde biyolojik 

kirlenmeye karşı duyarlı ortamlarda, 

hava ve yüzeylerin mikrobiyolojik 

kirliliğini azaltmak için kullanılır. 
Biodek kalabalık ve yüksek istihdamlı 

hastaneler için ideal olup yüzeylerin ve 
ortamların en etkili bir biçimde 

dezenfekte edilmesinde benzersiz, hızlı 
ve esnek bir yol geliştirmiştir. Biodek 

dezenfekte sistemi aktif hidrojen peroksit 

prensibini kullanarak grip, MRSA ve 
Clostridium difficile (kalın bağırsakta 

doğal olarak bulunan bir bakteri) dahil 
hastanede kapılan enfeksiyonların büyük 

bir çoğundan sorumlu virüslerin, 

bakterilerin ve sporların ortadan 
kaldırılmasında etkilidir. 



Biodek sistemi birkaç dakika içinde yayılabilir. 50 
metreküplük bir ortamın dezenfeksiyonu için 
sadece 2 dakika yeterlidir! 

Biodek dezenfeksiyon sistemi geride tortu bırakmayan, toksik olmayan 

ve biyolojik olarak uyumlu hidrojen peroksit buharından oluşan "kuru bir 

sis" üretir! 
Hastane koğuşları, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve morglar 

gibi kullanılan ortamlara iki saatten az bir süre içinde yeniden girilebilir. 

Hassas tıbbi cihazlar yayılma sırasında 
ortamda bırakılabilir. 

Hassas tıbbi cihazlar ve tüm iş araçları bu kuru buhardan etkilenmez. 

Yani kullanım esnasında her türlü iş makinesi ve cihazı ortamda 

bırakmanıza izin verir ve böylece eşlik eden dezenfeksiyonu sağlar. 

En kısa zamanda en az maliyet ile en fazlasını ortadan kaldırın. 



 

Biodek ile nozokomiyal patojenlere 
karşı mücadeleyi kazanın. 

Bu eşsiz, hızlı ve esnek sistemimiz aktif 

enfeksiyonlar ile mücadelede veya 

mikrobiyolojik kirlenmeye maruz tüm 

alanlarda enfeksiyonların ortaya çıkmasını 

önlemek için kullanılabilir. 

Ameliyathanelerde, yoğun bakım 
ünitelerinde, morglarda ya da 
dezenfeksiyonun gerekli olduğu herhangi 
bir odada kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır; 
• Biyofilmde Aktif;  

• 99.99% hızlı ve güvenli hava aracılığı ile 
kullanılır; 
• Tüm yüzeylere eşit yayılır, hatta 
püskürtme cihazının doğrudan görmediği 
yüzeylere bile; 
• Virüslerin, bakterilerin ve sporların 
giderilmesinde etkilidir; 
• Hiçbir kalıntı bırakmaz, yıkama ve 
kurulama gerektirmez; 
• Toksik değildir; 
• Biyo uyumludur; 
• Ekonomik ve cazip bir fiyata;  

• Derinlemesine bir dezenfeksiyon sağlar. 



Biodek en uygun çözümdür:  

Hiçbir sermaye yatırımı gerektirmez! 
 
Biodek ile herhangi bir pahalı donanım satın almak gerekmez. Bu da  

malzemenin bakımı, tamiri veya güncellenmesi ve iç personel yetiştirme  

konularında büyük bir tasarruf sağlar. 

 
Biodek sistemi gerek dezenfekte işleminin gerçekleştirilmesinde gerekli 

olan personel sayısını aza indirerek, gerekse arıza sürelerini azaltarak 

uygulanan süreçler üzerinde etkili bir tasarruf sağlayacak kapasitedir. 

Biodek Hizmeti 

Toplam dezenfeksiyon hizmeti iki şekilde temin edilebilir: 

Biodek acil servis: üreyen salgınlar halinde ortamın sterile edilmesi için, 

mikrobiyolojik kontaminasyon acil durumunda mekanda 24 saat işler. 
 

Biodek bakım hizmeti: Yüzeylerin ve havanın mikrobiyal ağırlığının  

azaltılmasını kontrol etmede ve enfeksiyonların önlenmesinde koruyucu  

bir araç olarak kullanılır. 
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