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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Η προστασία της οικογένειάς σας από λοιμώξεις και ασθένειες αποτελεί μεγάλη πρόκληση για κάθε 
νοικοκυριό και όλους όσους ασχολούνται με την υγειονομική περίθαλψη και τη βιομηχανία 
τροφίμων! 
 
Είναι επομένως πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα προϊόντα που θα επιλέξετε για τη προστασία σας 
από ιούς και βακτήρια, θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, χωρίς όμως να επιβαρύνουν το 
περιβάλλον. 

Μια νέα πρωτοπόρα τεχνολογία, το «ηλεκτρολυμένο νερό» (ΗΝ), χαιρετίζεται ως η επόμενη γενιά 
απολύμανσης και η πρώτη απόπειρα «πράσινης» απολύμανσης! 

Όλα τα προϊόντα DEW χρησιμοποιούν τεχνολογία ΗΝ, έτσι ώστε να συμβαδίζουν πλήρως με την 
ανάγκη της βιομηχανίας και των καταναλωτών να απαλλαγούν από την χλωρίωση και τη θερμική 
επεξεργασία! 
 
Αντιπροσωπεύουν μια «πράσινη», οικολογική εναλλακτική έναντι των  ισχυρών και τοξικών χημικών 
απολυμαντικών, γνωστά για τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον . 

Η ικανότητα των ηλεκτρολυμένων απολυμαντικών με βάση το νερό να σκοτώνουν βακτήρια είναι 
γνωστή και έχει αποδειχθεί από πολλά ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, αλλά τι γίνεται με 
τους ιούς; 

Οι ιοί μολύνουν τους ζώντες οργανισμούς, ανθρώπους, ζώα, φυτά, προκειμένου να αναπαραχθούν! 
 
Όλοι οι ιοί περιέχουν τα ακόλουθα δύο συστατικά: 

 γονιδίωμα νουκλεϊκού οξέος και  

 καψίδιο πρωτεΐνης που καλύπτει το γονιδίωμα (νουκλεοκαψίδιο) 

Επιπλέον, πολλοί ζωικοί ιοί περιέχουν: 

  λιπιδικό φάκελο.  

 

Το ηλεκτρολυμένο νερό έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό απολυμαντικό για 
τη θανάτωση των ιών! 
Όπως και με την ικανότητά των DEW να σκοτώνουν τα βακτηρίδια, έτσι και με τους ιούς, ο χρόνος 
που απαιτείται για την εξόντωσή τους ποικίλει ανάλογα με τον ιό. 
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ: 

Για να τεκμηριώσουμε την αποτελεσματικότητα των προϊόντων μας, έχουν αξιολογηθεί από διάφορα 
ανεξάρτητα εργαστήρια που βρίσκονται σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο! 
Χωρίς καμία εξαίρεση, όλοι έχουν επιβεβαιώσει ότι οι χρόνοι θανάτωσης για σχεδόν όλα τα 
παθογόνα είναι εξαιρετικά γρήγοροι! 

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Νιου Τζέρσεϋ, στις Ηνωμένες 
Πολιτείες εξέτασε την αποτελεσματικότητα του Ηλεκτρολυμένου Νερού (ΗΝ) έναντι του Human 
Norovirus.  
Αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι σε συγκεντρώσεις 250ppm Free Available Chlorine (FAC) τα παθογόνα 
καταστράφηκαν ουσιαστικά εντός 5 λεπτών. 

Τα DEW Προϊόντα παρέχονται σε συγκέντρωση FAC 260ppm, δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να σκοτώνουν τον Norovirus σε 5 λεπτά! 
 
 

Παρακάτω παρατίθεται απόσπασμα από μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα του ουδέτερου 
ηλεκτρολυμένου νερού για την εξουδετέρωση του Human Norovirus 

Eric Moorman, Naim Montazeri, corresponding author and Lee-Ann Jaykus Donald W. Schaffner, 
Editor, Rutgers, The State University of New Jersey 

Περίληψη: 

Ο Human Norovirus (NoV) είναι η κύρια αιτία οξείας γαστρεντερίτιδας παγκοσμίως.  
Η αντοχή του στις επιφάνειες καθώς και σε πολλά πολλά συμβατικά απολυμαντικά συμβάλλουν στην 
ευρεία μετάδοση του ιού. 
Εξετάσαμε την αποτελεσματικότητα του ουδέτερου ηλεκτρολυμένου ύδατος (NEW, ρΗ7) για 
απενεργοποίηση του human NoV GII.4 Sydney 

 σε εναιώρημα (μέθοδος ASTM 1052-11) και  

 στις επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα (μέθοδος ASTM 1053-11) με και χωρίς πρόσθετο φορτίο 
εδάφους . 

Η επιμονή του norovirus σε μολυσμένες επιφάνειες επιδεινώνει την εξάπλωσή του, όπως επίσης και η 
αντοχή του σε πολλά συμβατικά απολυμαντικά. 

Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να αξιολογηθεί η αντιϊκή αποτελεσματικότητα του Ουδέτερου 
Ηλεκτρολυμένου Νερού (ΟΗΝ), ενός νέου απολυμαντικού με βάση το χλώριο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε μειωμένες συγκεντρώσεις, καθιστώντας το πιο φιλικό προς το περιβάλλον και 
λιγότερο διαβρωτικό από τα χημικά. 

 Η τρέχουσα σύσταση CDC των ΗΠΑ για την απολύμανση στερεών επιφανειών που πιθανώς έχουν 
μολυνθεί με ανθρώπινο NoV είναι το υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη οικιακής χρήσης) σε 1.000 έως 
5.000 ppm ελεύθερο χλώριο, ανάλογα με τις περιστάσεις της μόλυνσης. 
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Παρόλο που η χλωρίνη σε αυτές τις συγκεντρώσεις έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα επίπεδα του 
Human NoV κατά> 4 log10 μονάδες ποσοτικής PCR (RT-qPCR), η διαρκής εφαρμογή αυτής της 
σύστασης ενδέχεται να μην είναι πρακτική λόγω της διαβρωτικής φύσης του χλωρίου (σε > 500 ppm) 
και πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία. 
 
Αποτελέσματα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εν κατακλείδι, η τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε αυτή τη μελέτη επιτρέπει την παραγωγή σε 
μεγάλη κλίμακα ενός σταθερού, φιλικότερου προς το περιβάλλον απολυμαντικού ικανό να 
αδρανοποιήσει τον Norovirus καταστρέφοντας το ιϊκό καψίδιο! 

Το ουδέτερο ηλεκτρολυμένο νερό στα 250 ppm FAC δείχνει να μπορεί αν αντικαταστήσει πλήρως 
τους αντίστοιχους χημικούς τρόπους απολύμανσης και εξουδετέρωσης των ιών. 
Εξουδετερώνει αποτελεσματικά ιούς, βακτήρια και μύκητες χωρίς επιπτώσεις στην υγεία μας και το 
περιβάλλον! 
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Προκειμένου τα προϊόντα της DEW να συμμορφώνονται  με τις απαιτήσεις του «Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού για τα Βιοκτόνα Νόμος ΕΕ 528/2012»  και συγκεκριμένα στο άρθρο 95 του εν λόγω 
κανονισμού, για τους τύπους προϊόντων 1 έως 5, τα προϊόντα απολύμανσης πρέπει να έχουν 
δοκιμαστεί και να αποδειχθεί ότι συμμορφώνονται με τα παρακάτω: 

● EN 901 - A European standard for substances used in the disinfection of water fit for 
human consumption. 

● EN 1276 - Chemical Disinfectants Bactericidal Activity Testing. 
● EN 1499 - Chemical disinfectants and antiseptics: Hygienic hand wash. 
● EN 1500 - Chemical disinfectants and antiseptics: Hygienic hand rub. 
● EN 1650 - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal 

activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and 
institutional areas. 

● EN 13623 - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity 
against Legionella. 

● EN 13697 - Quantitative Surface Test for the Evaluation of Bactericidal or Fungicidal 
Activity. 

● EN 14476 - Chemical Disinfectants and Antiseptics – Quantitative Suspension Test for 
the Evaluation of Virucidal Activity in the Medical Area. 

Όλα τα προϊόντα απολύμανσης DEW έχουν δοκιμαστεί και συμμορφωθεί με επιτυχία σε 
όλα τα πρωτόκολλα δοκιμών EN. 
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