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AMBALAJ
Ultrasonik nebulizatör sıvısı farklı ebatlarda iki formatta tedarik edilir: 125 ml ve 5 litre.
> 125 ml’lik flakonlar 10 flakon içeren kutularda tedarik edilir
> 5 litrelik tenekeler 4 teneke içeren kutularda tedarik edilir

Proxind, ultrasonik nebulizasyon aracılığıyla sterilizasyon alanında 20 yılı aşkın sürelik bir 
tecrübeye sahiptir.
Proxind’in NebulaXClean ürünü, araçların kabinini, ortamları ve klima sistemlerini sterilize etmek
ve buralardaki kötü kokuları gidermek amacıyla, temizleme amaçlı, su bazlı toksik olmayan bir 
solüsyondur. Dezenfekte edici sıvı, bir aracın iç kabinine, bir odanın içine veya klima sistemine
nüfuz eden, 5 mikrondan küçük çapa sahip partiküller ile ince bir sis halinde havaya dağıtılabilmek
için ultrasonik teknoloji ile kullanılır.
NebulaXClean sıvısı, Proxind’in NebulaX makinesi gibi, ultrasonik nebülizatörler ile kullanılmak üzere 
gerçekleştirilmiştir.
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Mantarlar, bakteriler ve virüsler 
gibi mikroorganizmaları yok eder

Kötü kokuları 
giderir

Alerjik reaksiyonları 
önler

Temiz ve ferah bir 
ortam sunar

AVANTAJLARI
PROPRIETÀ LIQUIDO

BAKTERİLERİ ÖLDÜRÜCÜ ETKİNİN DEĞERLENDİRMESİ

İŞLEMİN ÖZELLİKLERİ
Proxind’in NebulaXClean ürünü, beş fazdan oluşan bir işleyişe sahip olan ultrasonik 
nebulizatör içinde kullanılmalıdır:

Sislenecek dezenfekte edici sıvıyı ultrasonik nebulizatörün haznesine dökün.1

Nebülizatörü yolcu tarafındaki halının üzerine ya da dezenfekte etmek istediğiniz mekanın 
içerisine koyduktan sonra elektrik prizine bağlayın.
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Sterilizasyon prosesi dezenfekte edici sıvı, ilgili sensör tarafından bildirilen minimum 
seviyeye ulaştığında ya da nebülizatörün içindeki zamanlayıcının süresi dolduğunda 
sonlanır.
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Sterilizasyon işleminin sonunda araç kabininin veya ortamların birkaç dakika 
havalandırılması tavsiye edilir; bunun ardından araç müşteriye teslim edilebilir veya 
ortam tam güvenli bir şekilde yeniden kullanılabilir.

Ürünü kullanmadan önce, ilgili Güvenlik Bilgi Formunun dikkatli bir şekilde okunması gereklidir.
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Gerçek sterilizasyon prosesini başlatmak için BAŞLAT düğmesine basın, proses sırasında 
ultrasonik nebülizatör dezenfekte edici sıvıyı ortama püskürtecektir. Ultrasonik sisleme 
prosesi aracılığıyla oluşan partiküller havaya nüfuz eder ve araç kabinine (koltuklar, halılar, 
gösterge paneli, direksiyon ve tüm klima sistemi bileşenleri) veya ortamdaki tüm 
yüzeylerin üzerine (masalar, perdeler, kanepeler ve mobilyalar) eşit bir şekilde dağılarak 
etkin bir dezenfeksiyon garanti eder.
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Modena ve Reggio Emilia Üniversitesi, Kamu Sağlığı Bilimi Departmanı NebulaXClean dezenfekte edici 
sıvının optimum düzeyde bakteri öldürücü etkiye sahip olduğunu onaylar (NebulaXClean Proxind tarafından 
ULTRACLEAN sıvısına verilen ticari isimdir).
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