b

biopharma

Problema bolii legionarilor
REFERINȚE NORMATIVE
INSTRUCȚIUNI INTERNAȚIONALE Legionella și prevenirea legionelozei - Organizația Mondială a Sănătății 2007
INSTRUCȚIUNI EUROPENE

• Instrucțiunile europene pentru controlul și prevenirea bolii legionarilor asociate călătoriei vers 1.1 sept. 2011
- părțile I și II anterioare Document tehnic ECDC, Proceduri de operare pentru „Rețeaua europeană
de supraveghere a bolii legionarilor (ELDSNet)”
- partea anterioară III “Instrucțiuni tehnice ESGLI/EWGLI pentru investigarea, controlul și prevenirea
bolii legionarilor asociate călătoriei
• Manualul european pentru standarde de igienă și supravegherea bolilor transmisibile pe vasele
de pasageri. EU SHIPSAN TRAINET, octombrie 2011

SOLUȚIA BIOPHARMA

PROGRAMUL PENTRU PREVENIREA ȘI CONTROLUL LEGIONELOZEI
EVALUAREA RISCULUI ȘI PROGRAMUL PENTRU REDACTAREA PREVENIRII ȘI CONTROLULUI
PLAN DE EȘANTIONARE PENTRU DETERMINAREA LEGIONELLEI
INSTRUIRE PENTRU RESPONSABILII PLANULUI
CURSURI DE FORMARE, CARE INCLUD „INSTRUIRE LA LOCUL DE MUNCĂ” PENTRU TEHNICIENII DE
ÎNTREȚINERE
PLAN DE PROCEDURI ȘI ASISTENȚĂ PENTRU ÎNREGISTRAREA ACTIVITĂȚILOR
EVALUARE ANUALĂ A PROGRAMULUI, CU PREDAREA DOSARULUI IMPLEMENTAT

SANITIZARE PERIODICĂ

Produsele BIOPHARMA sunt proiectate, formulate și fabricate exclusiv pentru tratarea apei
Ingredientele active sunt în conformitate cu standardele Art. 95 din Reglementările Biocide; alte
componente funcționale sunt de calitate alimentară
Produsele Biopharma nu conțin acizi minerali, fosfor, azot și catalizatori metalici
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BIOCHLOR* (Dispozitiv medical și chirurgical - Decretul nr. 19916 al Ministerului Sănătății din 5 aprilie 2013)
Soluție stabilizată titrată ca fiind lipsită de clor, specifică pentru tratarea apei pentru Legionella

BIOALPHA Amestec alimentar de acizi din fructe pentru îndepărtarea stratului de biofilm anorganic

BIODUE* Acid peracetic stabilizat pentru oxidarea și dezinfectarea componentei din biofilm organic
BIOZONO AG+DL*

Bio-oxidant pentru tratamentele împotriva Legionellei din circuitele de încălzire și din
turnurile de răcire; conține peroxid de hidrogen și ioni de argint

BIOZONO AG+DL P* Bio-oxidant pentru tratamentele împotriva Legionellei din circuitele de încălzire și din
turnurile de răcire; conține peroxid de hidrogen și ioni de argint; pentru circuitele de apă caldă menajeră, cu un efect
anticoroziv și anticalcar.
BIOGLAYD Prima formulă bazată pe acid glicolic specifică pentru decalcifierea distribuitoarelor
BIOSHIELD

Extractele taninoase din struguri înlocuiesc polifosfații la protejarea conductelor și îndepărtarea
cationilor în exces

BIOSAN DL Policuaterniu cu un spectru larg de activitate, non-spumant, pentru prevenirea Legionellei în turnurile
de evaporare, în apa industrială și în circuitele de încălzire.
*Înregistrare BPR (REGLEMENTAREA BIOCIZILOR) în curs

PREVENIREA CONTINUĂ

UN AJUTOR PENTRU PROGRAMUL PENTRU PREVENIREA ȘI CONTROLUL LEGIONELLEI

SISTEM MEDICAL INTELIGENT
Pentru microdozarea biocizilor împotriva Legionellei
Ușurință maximă la instalare și gestionare
BioVitrum Ag+ crește eficiența biocizilor împotriva Legionellei
SISTEME DE DOZARE CONTINUĂ DEZVOLTATE ÎN CONFORMITATE CU DECRETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII DIN DATA DE 7
FEBRUARIE 2012
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