Overlegen desinfeksjon
Et produkt til de fleste områder

Anbefalt som High-Level desinfeksjon av Statens Serums Institutt (SSI)

Overlegen
effekt
Skånsom mot
miljøet

Dokumentert effektiv til bla.:
Sporer

• Clostridium difficile
• Bacillus subtilis, Bacillus cereus

Virus

• Poliovirus
• Adenovirus
• Murine norovirus (MNV), f.eks omgangssyke
(Calicivirus)
• IPN Virus (Infectious Pancreatic Necrosis),
salmonid fish viral infection
• Avian influenza virus (H10N7)
• Porcine parvovirus (PPV)
• Coronavirus

Parasitter

Coccidia spp., Lepeophtheirus salmonis
(salmon lice), Gyrodactylus salaris, rundorm

Gjær- og muggsopp

• Candida albicans
• Aspergillus brasiliensis (niger), f.eks muggsopp

Bakterier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inneholder
ikke alkohol
eller klor

Enterococcus hirae
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli (E-coli)
Campylobacter jejuni
Salmonella typhimurium
Legionella pneumophila
Aeromonas salmonicida (Furunculosis)
Yersinia ruckeri (Redmouth)
Klebsiella pneumoniae (ESBL)
Entrococcus faecium (VRE)
Acinetobacter baumannii
Staphylococcus aureus
Listeria monocytogenes
Streptococcus equi
Carnobacterium piscicola
(Carnobacterium maltaromaticum)

Sikkert
arbeidsmiljø

Dokumentert
effekt
Virus / multiresistente
bakterier / sopp /
sporer

Mycobakterier

Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium

Biofilm

For komplett liste se Microbiologocal Efficiacy Summary.

Klar til bruk

Konsentrat

EcoStatic

Til desinfeksjon av
overflater og utstyr.

Høykonsentrat som skal
doseres avhengig av område
og behov. Utviklet til bla.
fiske- og næringsmiddelindustrien.

Elektrostatisk påføring

Om LifeClean
LifeClean International AB er et svensk forskningsfirma som i samarbeid med ledende
forskere fra svenske universiteter, har utviklet LifeCLean.
Bak LifeClean står et kompetent team med eksperter i mikrobiologi, kjemi og hygiene.

PartnerMed AS
+47 468 15 117
info@partnermed.no
www.partnermed.no

Produktet

LifeClean er et desinfeksjonsmiddel til overflater og utstyr. LifeClean
har 100% desinfeksjonseffekt og er anbefalt som High-Level
desinfeksjon av Statens Serums Institutt (SSI).
LifeClean har de godkjenninger som kreves til næringsmiddelindustri,
landbruk, fisk- og Aqua kultur. Er også godkjent til bruk i
helsesektoren.

Skoler og
barnehager

LifeClean er et patentert og stabilt desinfeksjonsmiddel basert på
CIO2. Produktet er godkjent i henhold til EN-standarder og har
blitt testet av 3. parts laboratorier.
Sykehus og
klinikker

Overlegen effekt

Kjøkken og
restauranter

Kort virketid 2-5 minutt. LifeClean dreper de
fleste patogene- og kvalitetsforringende microber er dokumentert mot bla. Clostridium difficile,
Bacillus subtilis, E-coli,, Salmonella, Listeria,
Calicivirus, Candida albicans, Sopp og Biofilm.
Et høyaktivt produkt til alle bruksområder er en
fordel for medarbeidere, sikrer et høyt hygiensik
nivå og senker driftskostnadene.

Hotell

100% effekt – utvikler ikke resistens
LifeClean ødelegger RNA`ets genetiske koding,
som igjen gjør at DNA´et ødelegges og
forhindrer multiplikasjon og motstandsutvikling.
Det er ikke risiko for utvikling av resistens ved
bruk av LifeClean.

Institusjoner og
omsorgssenter

Treningssenter

Effektiv mot Biofilm

LifeClean bryter ned Biofilm og eliminerer mikrober. Kontinuerlig bruk av LifeClean motvirker
oppbygging av Biofilm. Som en del av produktets
unike sammensetning inneholder LifeClean også
tensider som gir en rengjørende effekt.

Svømmehaller

Veterinærer og
dyreklinikker

Næringsmiddelindustrien

Fiskeindustri

Bilder av Freepik
fra freepik.com
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Kort kontakttid

Skånsom mot miljøet

Påfør LifeClean ved hjelp av:

LifeClean reagerer øyeblikkelig
med mikrobene som elimineres
hurtig og effektivt. Den ekstremt
korte kontakttiden
gjør arbeidsprosedyrene
2 min
enklere og mer
kontakttid
tidsbesparende.

LifeClean kan benyttes daglig og
er mer skånsomt for miljøet.
LifeClean er effektiv på svært lave
konsentrasjoner.
Reagerer raskt
med overflaten,
Består av
gassen diffund99,6%
erer umiddelbart
vann
og etterlater ikke
farlig restavfall og
giftige forbindelser.
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Trigger/spray
Pumpe
Trykksprøyte
Klut/engangstørk
Skumlegging og
elektrostatisk utstyr
Doseringsanlegg
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ParterMed AS er eksklusive samarbeidspartner i Norge.

