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Een 100% Franse fabrikant
Oxy’Pharm werd in 2003 opgericht om nosocomiale infecties op
milieuvriendelijke wijze te bestrijden.Het bedrijf produceert en
distribueert machines en biologisch afbreekbare producten voor
geautomatiseerde insectenverdelging en desinfectie van oppervlakken.
Het hoofdkantoor en de productielocatie zijn in Frankrijk, ongeveer 15 km
van Parijs : Oxy'Pharm is een 100% Franse fabrikant.

Een internationale aanwezigheid
Oxy’Pharm genereert 80% van haar verkopen in het buitenland, in meer
dan 90 landen over de hele wereld (Europa, Azië, Midden-Oosten, NoordAmerika, Zuid-Amerika ...) en wil groeien door middel van geografische
expansie en de afzet van producten in nieuwe sectoren.

Doeltreffende en milieuvriendelijke producten
Oxy’Pharm heeft een assortiment van ontsmettingsmiddelen en
insectenverdelgende middelen ontwikkeld dat past binnen een ecologisch
verantwoorde en duurzame benadering.
Alle producten die Oxy'Pharm verkoopt, zijn biologisch afbreekbaar en
verantwoord op ecologisch en ethisch vlak.
Bovendien voldoet ons concept aan de efficiëntienorm AFNOR NF T 72
281 (november 2014) betreffende desinfectieprocessen door middel
van verneveling. Deze norm is vereist om in Frankrijk een product op
de gezondheidszorgmarkt te kunnen verkopen.Ons concept is ook op
Europees niveau erkend (door de ECHA, het Europees Agentschap
voor chemische stoffen). We hebben tevens een Europese goedkeuring
ontvangen, in overeenstemming met de richtlijn inzake biociden.

OVER
OXY’PHARM

Deskundigheid in vele sectoren
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Het bedrijf heeft haar activiteiten uitgebreid naar verschillende sectoren.
Het resultaat is veel ervaring en deskundigheid op meerdere vlakken
(medisch, farmaceutisch, voedingsmiddelen, ...).
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Insectenverdelging en desinfectie van
oppervlakken door middel van verneveling
(D.S.V.A. in het Frans) innovatief, efficiënt en
milieuvriendelijk, overal ter wereld!
Onze producten hebben hun doeltreffendheid al bewezen :
er zijn talrijke onderzoeken beschikbaar die in hoogwaardige
instellingen zijn uitgevoerd door erkende specialisten in
desinfectie of door professionals van onafhankelijke en
door COFRAC bevoegde laboratoria.

Ons doel voor de komende jaren is het verbeteren van
onze positie op de Franse markt en de ontwikkeling van
onze export. We willen producten blijven ontwikkelen die
innovatie en prestaties combineren zonder af te doen aan
het ecologisch verantwoorde en milieuvriendelijke aspect
van onze benadering. We willen tevens onze actieterreinen
diversifiëren om aanwezig te zijn in alle sectoren waar
desinfectie een belangrijk vraagstuk is.

Zij vertrouwen ons
Medische sector

Onderzoeksinstellingen

Farmaceutische industrie

Voedingsmiddelenindustrie
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NOCOTECH,
BIO-DESINFECTIE EN
INSECTENVERDELGING
GEAUTOMATISEERDE
BEHANDELING
VAN OPPERVLAKKEN
NOCOTECH, een innovatief concept
Oxy’Pharm heeft Nocotech ontwikkeld, een geautomatiseerd
desinfectieconcept van oppervlakken door middel van droge mist.
Het systeem combineert een vernevelingsinstallatie (Nocospray of
Nocomax) en een ontsmettingsmiddel (Nocolyse, Nocolyse One Shot,
Nocolyse Food) of een insectendodend middel (Oxypy, Oxypy+).

Eenvoudig en toch zeer performant
Onze vernevelingsinstallaties (Nocospray of Nocomax) verspreiden
vloeibare desinfectiemiddelen in de vorm van een droge mist wat ook wel
foggen genoemd wordt. De grootte van de verspreide deeltjes (gemiddeld
5µ) verzekert een langzame en perfecte sedimentatie op elke vierkante
centimeter van de behandelde ruimte, zonder vochtigheid.
De oppervlakken worden ontsmet door middel van verneveling en zonder
tussenkomst van mensen. Deze methode laat geen enkel residu achter. Er is
dus geen enkel gevaar voor de gebruiker.
Dankzij de verneveling is het ook mogelijk moeilijk bereikbare of onbereikbare
oppervlakken te behandelen. De methode garandeert een homogene
verspreiding van het product op alle oppervlakken.
Geef eenvoudigweg het volume van de te behandelen ruimte aan en start de
behandeling. De machine stopt automatisch als de verneveling klaar is.

Effectieve en veilige desinfectie
Alle ontsmettingsmiddelen uit ons assortiment zijn vloeistoffen die
waterstofperoxide (H2O2) bevatten, milieuvriendelijk en biologisch
afbreekbaar zijn (de producten laten geen residu achter), geen perazijnzuur
bevatten. Alle oppervlakken (met inbegrip van oppervlakken van elektronische
apparatuur) worden zonder risico op corrosie of allergenen ontsmet.
Onze vernevelingstechnologie is doeltreffend tegen virussen, bacteriën,
schimmels en sporen.

Snelle en eenvoudige insectenverdelging
Ons concept maakt het mogelijk de lucht en oppervlakken te behandelen
dankzij een assortiment van insectendodende middelen op basis van
pyrethrine, die geschikt zijn voor binnengebruik. Onze insectendodende
middelen kunnen naast gebruik in de vernevelingsinstallatie, ook lokaal
aangebracht worden met een spray. Deze producten zijn geschikt voor het
verdelgen van vliegende en kruipende insecten en bedwantsen.
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DOELTREFFEND TEGEN :
- virussen, bacteriën,
schimmels en sporen.
- vliegende en kruipende
insecten en bedwantsen.

NOCOSPRAY
Ons assortiment van installaties kan ruimtes behandelen
tot 1.000 m3.

NOCOSPRAY
Onze vernevelingsinstallatie
voor oppervlakken
lichtgewicht en draagbaar.

Voordelen

Eenvoudige instelling
van het volume van de te
behandelen ruimte
(van 10 to 1.000 m³).
Een zeer kleine hoeveelheid
van het product is voldoende.
Geen enkele voorbereiding
vereist vóór de behandeling
(behalve reiniging) of na de
behandeling (droogvegen of
ventileren niet nodig).
Talrijke accessoires en opties
verkrijgbaar.

NOCOSPRAY
OP EEN
MUURBEVESTIGING
Onze
vernevelingsinstallatie
op de muren of het
plafond bevestigd.

Technische
informatie

-D
 oor Oxy’Pharm in Frankrijk
vervaardigd volgens de norm
ISO 13485

NOCOSPRAY OP
MUURBEVESTIGING EN MET EEN
SYSTEEM DAT DOOR DE WAND
GAAT

- Uitstroomsnelheid van de
mist : 80 m/sec
- Gewicht ≤ 6,2 kg
-G
 emiddelde stroom :
1 000 ml/u
- Stopt automatisch

Onze
vernevelingsinstallatie met een muurbevestiging maakt
het mogelijk een ruimte van buitenaf te behandelen,
dankzij een systeem dat door de wand heengaat.

- Traceringssysteem van de
behandelingen
- Grootte van de deeltjes < 5 µ
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NOCOMAX
Nocomax is een vernevelingsinstallatie die ontwikkeld
is voor industrieel gebruik en geschikt is voor de
behandeling van volumes tot 20.000 m3.

Voordelen

Eenvoudige instelling
van het volume van de
te behandelen ruimte op
een touchpad (van 500 to
20.000 m³).
Een zeer kleine hoeveelheid
van het product is
voldoende.

NOCOMAX EASY
Onze vernevelingsinstallatie
geschikt voor grote
volumes.

NOCOMAX EASY VOOR
MUURBEVESTIGING
Dit systeem wordt op de muur
bevestigd en heeft dezelfde
behandelingscapaciteit als het
mobiele systeem.
Deze oplossing is geschikt voor
plaatsen waar de installatie altijd op
dezelfde plek moet blijven, zonder
de installatie op te hoeven slaan.
Het systeem is zeer robuust en
compleet van roestvrij staal gemaakt
en is bijzonder geschikt voor
ruimtes met aanzienlijke industriële
beperkingen.

Geen enkele voorbereiding
vereist vóór de behandeling
(behalve reiniging) of na de
behandeling (droogvegen of
ventileren niet nodig).

Technische
informatie
-D
 oor Oxy’Pharm in Frankrijk
vervaardigd volgens de norm ISO
13485
- Uitstroomsnelheid van de mist :
80 m/sec
- Gewicht: 25-49 kg
-G
 emiddelde stroom :
Nocomax Easy: 6 000 ml/u
Nocomax voor muurbevestiging:
1 000 ml/u

ORIËNTEERBARE SPROEIERS

- Stopt automatisch

Men kan oriënteerbare sproeiers toevoegen voor een
gepersonaliseerde verneveling van de te behandelen
ruimte. Deze sproeiers zijn standaard geïntegreerd in de
Nocomax voor muurbevestiging.

- I ngebouwde programmabesturing
voor een automatische start van
de behandeling
- Grootte van de deeltjes 5 µ
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ACCESSOIRES
Er zijn diverse accessoires verkrijgbaar zodat onze systemen aan alle situaties kunnen
worden aangepast.

AFSTANDSBEDIENING
Nocospray kan worden aangesloten op
een afstandsbediening voor het starten
van de behandeling van buitenaf.
Werkt alleen met Nocospray.

PROGRAMMABESTURING
De systemen Nocospray en Nocomax Easy
kunnen gecombineerd worden met een
programmabesturing voor een automatische
activering van de verneveling op het moment
dat u het beste uitkomt (verschillende
instellingen mogelijk).

KIT VOOR HET SYSTEEM DAT
DOOR DE WAND HEENGAAT
Dankzij dit systeem kan de ontsmetting van de
ruimte van buitenaf beheerd worden.
Werkt alleen met Nocospray.

DUBBELE
SPROEIER
Een dubbele sproeier maakt verspreiding
in twee richtingen mogelijk. Dit is met
name handig voor lange en nauwe
ruimtes zoals gangen.
Werkt alleen met Nocospray.
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ONTSMETTINGSMIDDELEN
Onze geautomatiseerde vernevelingsinstallaties
(Nocospray en Nocomax) behandelen de lucht en
oppervlakken met behulp van een assortiment van
volledig biologisch afbreekbare ontsmettingsmiddelen.
Al ontsmettingsmiddelen in ons assortiment zijn
compleet veilig (zonder residu) en milieuvriendelijk.
Alle oppervlakken (met inbegrip van oppervlakken van
elektronische apparatuur) worden zonder risico op
corrosie of allergenen ontsmet.
Onze vernevelingstechnologie is doeltreffend op alle
ziektekiemen: virussen, bacteriën, schimmels en sporen.

NOCOLYSE
Nocolyse is een gebruiksklaar
biologisch ontsmettingsmiddel dat
6% waterstofperoxide en 17 ppm
zilver bevat.

Registratie van biocide voor TP2-gebruik

WIST U DAT?
Nocolyse verkrijgbaar is
in 3 geuren:
- Neutraal
- Pepermunt
- Nocodor
(geurverwijderaar)
Het zilver zorgt voor
het stabiliseren en
conserveren van de
waterstofperoxide.

NOCOLYSE
ONE SHOT
Nocolyse One Shot is een
gebruiksklaar biologisch
ontsmettingsmiddel dat 12%
waterstofperoxide en 17 ppm
zilver bevat.
Registratie van biocide voor TP2-gebruik
Wees voorzichtig met het gebruik van biociden. Lees vóór elk gebruik eerst het etiket en de
productinformatie.
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Zonder
zilver

Voordelen

NOCOLYSE
FOOD

Biologisch afbreekbaar

Nocolyse Food is een gebruiksklaar
biologisch ontsmettingsmiddel dat 7.9%
waterstofperoxide en geen zilver bevat.
Nocolyse Food wordt gebruikt voor het
behandelen van oppervlakken die in
contact komen met levensmiddelen.

Niet-giftig
Niet-corrosief
Zonder residuen

Spoelen
niet
nodig

Registratie van biocide voor TP2 - TP3 - TP4-gebruik

Niet-allergeen
Ontwikkelt geen
weerstand van
ziektekiemen

Technische
informatie

DE NOCOTEST

Nocobox een kweekschaaltje met een
voedingsbodem die de bacteriegroei bevordert zodat
de aanwezigheid van bacteriën op de oppervlakken
aangetoond kan worden. Met Nocobox kunt u het
resultaat van ons automatische desinfectiesysteem
controleren.

-D
 oor Oxy’Pharm in Frankrijk
vervaardigd volgens de norm
ISO 13485
-B
 acteriedodend, virusdodend,
sporendodend, schimmeldodend,
mycobacteriedodend
- I n overeenstemming met de
AFNOR-efficiëntienorm:
NF T 72281 (november 2014)
- Voldoet aan de normen

Voor

Na

EN 13697
EN 13704
EN 14348
EN 1276
EN 1650
EN 13624
EN 13727

EN 14476
EN 1656
EN 1657
EN 13610
EN 14204
EN 14675

Wees voorzichtig met het gebruik van biociden. Lees vóór elk gebruik eerst het etiket en de
productinformatie.
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INSECTENDODENDE
MIDDELEN
Snelle insectenverdelging dankzij onze insectendodende middelen die via het vernevelingssysteem
verspreid worden
Onze vernevelingsinstallaties kunnen de lucht en oppervlakken automatisch behandelen dankzij
ons assortiment van insectendodende middelen op basis van pyrethrinoïden en natuurlijke
pyrethrine.
Onze vernevelingsinstallaties kunnen kleine volumes (slaapkamer, omkleedsluis) of grote volumes
behandelen (productieruimtes in de levensmiddelen- of farmaceutische industrie, ...).
Ons assortiment Oxypy is actief tegen alle vliegende en kruipende insecten. De middelen roeien
(schurft)mijten en bedwantsen uit.

OXYPY

OXYPY+

Oxypy doodt
vliegende en
kruipende
insecten maar ook
schurftmijten

Oxypy+ doodt vliegende
en kruipende insecten en
bedwantsen (larven en
volwassen wantsen).

Wees voorzichtig met het gebruik van biociden. Lees vóór elk gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Voordelen
Langdurige werking
Veilig
Doeltreffend tegen
schurft
Doeltreffend tegen
bedwantsen

Schurft is een besmettelijke huidziekte veroorzaakt
door een microscopisch kleine parasiet die lijkt op een
mijt (de Sarcoptes scabiei). Het is een besmettelijke,
niet ernstige ziekte die vooral jeuk veroorzaakt.
De ziekte kan met medicijnen behandeld worden.
De behandeling en ontsmetting van de omgeving
worden meestal ook voorgeschreven.

Technische
informatie

-G
 ebruiksklaar insectendodend
middel op basis van
pyrethrine, permethrin
(Oxypy) of S-methopreen
(Oxypy+) in combinatie met
piperonylbutoxide
- 4 weken doeltreffend
-D
 oeltreffendheid bewezen in het
laboratorium

WIST U DAT?
Kan ook gebruikt worden in een spray
voor een lokale toepassing
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REINIGINGS
MIDDELEN

Voordelen

Biologisch afbreekbaar
Alleen schone oppervlakken kunnen doeltreffend behandeld
worden. Het is onmogelijk een stortplaats te steriliseren.
Deze veronderstelling is de basis geweest voor de ontwikkeling
van een assortiment van reinigingsmiddelen die gebruikt
dienen te worden voor de reiniging van oppervlakken, vóór een
ontsmettende behandeling.

Milieuvriendelijk
Niet-corrosief
Zonder residuen
Enzymatische activiteit

BIOSWEEP S
Biosweep S is een natuurlijk en
niet-ionisch ontvettingsmiddel.

Technische
informatie

BIOSWEEP Z
Biosweep Z is een gebruiksklaar
natuurlijk en niet-ionisch
reinigingsmiddel dat enzymen
bevat (proteolytische en
lipolytische enzymen).

BIOMOP
Biomop is een geconcentreerd
natuurlijk en niet-ionisch
ontvettend reinigingsmiddel voor
vloeren (te verdunnen).

14

- Geconcentreerde
oplossingen voor het
reinigen en ontvetten van
vloeren, tot 1% in water
verdunnen (Biomop) of
gebruiksklaar, bevat alcohol
en een combinatie van
azijnzuur, ascorbinezuur
(Biosweep S) en enzymen
(Biosweep Z).
-B
 iologisch afbreekbaar,
niet-toxisch,
niet-corrosief,
niet-allergeen,
zonder residuen.

De biologisch afbreekbare
oppervlaktebehandeling voor
alle toepassingsgebieden
Transport

Industrie

Verschillende
sectoren

Tandartspraktijken

Dierenartsen

Gezondheidszorg

Instellingen
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829, rue Marcel Paul
94500 Champigny-sur-Marne
Frankrijk
T. +33 1 45 18 78 70
info@oxypharm.net
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