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NỘI DUNG 

  

I. Hóa chất khử khuẩn truyền thống 

II. Những thách thức mới trong chống nhiễm 

khuẩn hiện nay  

1. bHP   boosted Hydrogen Peroxide 

2. aHP   aerosolized Hydrogen Peroxide 

III. Dòng sản phẩm biosanitizer của Saniswiss 



Tại sao chúng ta phải khử khuẩn 

                                                      Nhân viên    

                               Sức khỏe        Bệnh Nhân 

                                                       Cộng đồng 

Bảo vệ            Uy tín 

                               Kinh tế. 

                               Pháp lý 



Hóa chất khử khuẩn truyền thống 
Có ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường không? 

Chemicals labeling product 



Vi khuẩn kháng thuốc 

• Một vài vi khuẩn có khả năng kháng thuốc kháng sinh 

• Sử dụng quá nhiều thuốc kháng sinh  

• Hóa chất khử khuẩn cũng góp phần tạo ra vi khuẩn kháng 

• Khi vi khuẩn kháng thuốc đã phát triển thì không có thuốc 

chữa 

 

 

Phòng chống là 

phương thuốc cứu 

chữa duy nhất! 



Nguy cơ phát tán mầm bệnh  

trên bề mặt 

 Vi khuẩn C. difficile có thể sống sót trên bề mặt trong hơn 5 tháng 

Sự tồn tại của mầm bệnh 



Tác dụng diệt khuẩn của thành phần hoạt 

chất (Các dung dịch hóa chất có tính oxy hóa) 

Halogens Peroxides Aldehydes Alcolics phenolics QAC’s biguanides 

Virut có màng 

Vi khuẩn gram 

dương 

Vi khuẩn gram 

âm 

Nấm men 

(Yeast) 

Vi khuẩn lao 

Nấm 

Bào tử 

Virut không 

màng 

Có hiệu quả 

Hiệu quả tương đối 

Không hiệu quả 

Bảng 1: khả năng diệt khuẩn của các thành phần hoạt chất 



Tầm nhìn của chúng tôi 
về sản phẩm khử khuẩn thế hệ mới 

Đưa ra lựa chọn mới 
 

 

 

Không gây hại         An toàn cho              Không gây hại 

  môi trường              sức khỏe                cho người dùng 

 

                                                                                

 



Công nghệ của Saniswiss 
2 nền tảng là câu trả lời cho những thách 

thức hiện nay 

 

bHP   boosted Hydrogen Peroxide 

 

aHP   aerosolized Hydrogen Peroxide 



Công nghệ mang tính độc quyền  
của Saniswiss 

 

2 H202  > 2 H202  + 02 

instant killing! 

Công nghệ          của Saniswiss dựa trên 2 cơ sở 

H2O + H2O2 (<2%) 

plasma boosted H2O2 

instant killing! 

instant killing! 

Công nghệ plasma tiên tiến  
• Hỗn hợp đó được phóng điện plasma, dòng điện 
này đã tăng cường khả năng hoạt động các phân 
tử H2O, H2O2 và chuyển hóa chúng thành một 
dung dịch diệt khuẩn (Tp chính là nước) độc đáo, 
độc quyền của Saniswiss 
 

• Quá trình độc quyền của chúng tôi đã kích hoạt 
khả năng diệt khuẩn tự nhiên của dung dịch 
Hydrogen peroxide 

Nước  
• Chúng tôi sử dụng H2O, H2O2 và chuyển hóa 
chúng thành dung dịch khử khuẩn độc nhất 
 

• Chúng tôi kết hợp các chất hoạt động bề mặt 
tự nhiên để tạo ra một hỗn hợp độc nhất , sẵn 
sàng để được hoạt hóa 

Quá trình phóng điện plasma 



3 biosanitizer 
  Diệt khuẩn 
  Ổn định 
  Hiệu quả 

H20 nước 

2 công nghệ độc quyền 
       

1 Phân tử 
   H2O2 (Hydrogen Peroxide <2%)  

   H2O   (Pure Water 98%) 

   Chất hoạt động bề mặt tự 

nhiên 

2 H202  > 2 H20 + 02 

02  oxygen 

Sử dụng để 

Oxy hóa tế bào nhanh 

chóng 

    Chuyển hóa thành 

Dòng đời của sản phẩm Saniswiss 

biosanitizer 



Cơ chế diệt khuẩn của Biosanitizer 



Máy khử khuẩn tự động aHP 

của Saniswiss 
aerosolized Hydrogen Peroxide 

• Phân tử vi mô (4.5 µm) 

• Khô 

• Hệ thống moment xoắn ốc - ventury 

• Không để lại cặn bẩn 

• Thích hợp sử dụng trong nhiều lĩnh vực 

• Hiệu quả khử khuẩn cao 

 





Thiết kế từ Thụy Sỹ 



Công nghệ phun sương aHp  



Tác dụng diệt khuẩn được 
chứng minh 

instant killing! 

instant killing! 

instant killing! 

             before
  
   

             after 

            after 30 min. 

            after 2 hours 

            after 4 hours 

            after 8 hours 

















Sử dụng khi nào? 

• Phòng phẫu thuật, phòng cấp cứu và 

phòng hồi sức 

• Phòng cách ly 

• Thời kỳ bùng phát dịch bệnh 

• Khử khuẩn khu vực phòng chờ 

• Nơi xuất hiện vi khuẩn kháng thuốc 

• Trên xe cứu thương… 

 

 

 



  



Dòng sản phẩm hoàn thiện 
 

instant killing! 

instant killing! 

instant killing! 



S (Surfaces – Bề mặt) Sản phẩm khử khuẩn thân thiện 

với môi trường có tác dụng cực nhanh dùng  để khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế 

instant killing! 

     Xà bông S                                 Máy phun tự động aHP  
 
                                    Làm sạch 
2 trong 1 
                                    Khử khuẩn 

instant killing! 

instant killing! 

Thể tích: 750ml 



S4 (multisurfaces)  Sản phẩm khử khuẩn đa năng dùng cho 

mọi bề mặt có thể chùi rửa bao gồm khu chế biên thực phẩm. 
    

instant killing! 

Sản phẩm nồng độ từ 0.25% S4 

                              Làm sạch 

 3 trong 1              Diệt khuẩn 

                              Khử mùi   

instant killing! 

instant killing! 

Thể tích: 5000ml  



I (Instruments – dụng cụ) Dung dịch khử khuẩn thân thiện 

với môi trường dùng khử khuẩn và làm sạch các dụng cụ chịu nhiệt bằng tay) 

instant killing! 

I Dung dịch khử khuẩn dùng cho thiết bị y tế, nồng độ 0.5%   
 

                              Làm sạch 

3 trong 1               Diệt khuẩn 

                              Trả lại vẻ sáng bóng   

instant killing! 

instant killing! 

 Thể tích: 1000ml 



E (Endoscopes) Sản phẩm khử khuẩn siêu cô đặc, thân thiện 

với môi trường dùng để khử khuẩn (bằng tay) thiết bị nội soi  và không chịu nhiệt  

instant killing! 

Bột khử khuẩn siêu cô đặc PAA (PolyAcrylic Acid) dùng cho đầu dò 
Endoscopes  nồng độ 0.5%  
 
                             Làm sạch 
2 trong 1 
                             Khử khuẩn    

instant killing! 

instant killing! 

 Khối lượng: 1000g 



H1 (Hands) Sản phẩm thân thiện với môi trường hydroalcoholic dùng để vệ sinh và khử khuẩn tay 

trước phẫu thuật, Không dùng với nước 

instant killing! 

Sản phẩm khử khuẩn dùng cho tay hydroalcoholic H1 
                             Khử khuẩn 
2 trong 1 
                             Làm ẩm      

instant killing! 

instant killing! 

Thể tích: 500ml 
Thể tích: 100ml 



 

Khoa học về sinh học của Thụy Sỹ khiến cho sản phẩm khử khuẩn 

an toàn và thân thiện với môi trường hơn 



Kết luận 
1. Các nghiên cứu khoa học mới đã phát hiện ra các 

vấn đề  

2. Cải thiện quy trình và tiêu chuẩn (Luật pháp)  

3. HAI (Sự nhiễm khuẩn trong các tổ chức chăm sóc 

sức khỏe) gia tăng các vấn đề về chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng 

4. Các khả năng để cải tiến đang bị giới hạn 

5. Các bề mặt HAI (Healthcare associated infections -

Nhiễm khuẩn trong tổ chức chăm sóc sức khỏe) có 

tiềm năng để cải thiện   

6. Khử khuẩn truyền thống = Nhiều nguy cơ   

7. Phương pháp tái phát huy tác dụng sẽ trở thành tiêu 

chuẩn diệt khuẩn mới 



Cảm ơn vì chú ý của bạn 

Để biết thêm chi tiết hãy truy cập 
saniswiss.com 

youtube.com/saniswiss 

Facebook/saniswiss 


