ARAÇ İÇİ OZON VE ANTİBAKTERİYEL DEZENFEKSİYON HİZMETİNİN TANIMI VE KAPSAMI:
Araç İçi Ozon Sterilizasyon
(Otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçlarda yoğun olarak kullanımı, insan giriş çıkışının fazla olması,
genelde camların kapalı olması nedeniyle koku ve dezenfeksiyon sorunu yaratmaktadır.
Araç içerisinde pek çok rahatsız edici kokunun yanı sıra dış etkenlerden, kişilerden hava yolu ile insan
sağlığını tehdit eden mikrobiyolojik yükler olmaktadır. Bu yükler klima vb. hava sirkülasyonunu sağlayan
araçlar ile daha fazla homojen karışım ve kronik hale gelmektedir.
Ozon gazı ile araç temizliği sonrası kısa sürelerde yapılacak uygulamalar ile sigara kokusu, ter kokusu,
nem kokusu, küf kokusu, hayvan kokusu, et kokusu, balık kokusu süt vb. kokular gibi birçok kokuyu yok
etmekle birlikte araç içerisinde bulunan klima filtreleri ve klima kanallarının dezenfeksiyonunu
sağlamaktadır. Böylelikle; kış ayları başta olmak üzere her daim bakteri yuvası haline gelmiş olan klima
filtreleri gibi ulaşılamayan bölümlerdeki; Virüsler, bakteriler, Sporlar, Mantarlar ve Mayaları yok edilmiş
olup daha sağlıklı bir yolculuk sunmaktadır.
Kimyasal kalıntı bırakmaması ve en etkili dezenfeksiyon yöntemi olması kullanım alanlarında oldukça
avantaj sağlamaktadır.
Ozon jeneratörleri ile havanın ve hava sirkülasyonunu sağlayan araçların dezenfeksiyonunu sağlayarak
kronik ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmede yardımcı olduğu gibi, ortamdaki oksijen oranını
yükseltmesiyle daha yaşanabilir bir ortam alanı sağlamaktadır.
Araç İçi Antibakteriyel Dezenfeksiyon
Dezenfektan olarak “Hidrojen peroksit ve Gümüş Kombinasyonu” Bu etkili kombinasyon,
mikroorganizmaların DNA’larını ve hücre duvarlarını değiştirmek ve solunum enzim sistemlerini
baskılamak sureti ile mikroorganizmalar üzerine direkt öldürücü etki oluşturmaktadır. Stabil edilmiş
hidrojen peroksit ve kolloidal gümüş kombinasyonunun dezenfeksiyon etkisi normal hidrojen peroksitin
dezenfeksiyon etkisinin kat kat üzerindedir. Bu nedenle çok düşük miktarlarda kullanılan bu kombinasyon,
çok dirençli mikroorganizmalarda dahi çok yüksek bir başarı göstermiştir. AG ve HP gıda üretim endüstrisi
ve insan sağlığı için ciddi sonuçlar doğurabilecek birçok mikroorganizma üzerine etkilidirler. Uygulandıkları
ortamlarda insan ve çevreye zararlı kalıntı maddeler bırakmazlar. Araçları Tavanından tabanına havası
dahil olmak üzere dezenfekte etmeye yarar. Bu işlemi yaparken de kullandığımız ürünün içeriğine
bakacak olursak Bileşenleri su, oksijen ve kolloidal gümüştür. Sağlık bakanlığının vermiş olduğu
ruhsatında da bu 3 içerik açıkça yazmaktadır. Araçlarımıza kullandığımız bu ekolojik dezenfektanın
içerisine ağır metal yoktur. Aracı aşındırıcı etkisi yoktur. Toksikolojik yan etkileri yoktur. Kalıntı bırakmaz.
Uygulamadan sonra 15 dakika içerisinde aracınızın içerisini %99,99 bakteri, virüs ve mantarlardan
arındırmaktadır. Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve ruhsatlandırılmıştır.
KAPSAMA GİREN ARAÇLAR:
a)Binek otomobiller (taksiler ve rent-a-car kiralık araçlar dışındaki tüm şahıs ve şirket araçları),
b) Özel 4x4 Jeep ve minivanlar,
c) PanelVan, Minibüs ve Kamyonet tipi hafif ticari araçlar.
Araç içi Dezenfeksiyon Hizmet talebinde bulunan sigortalılar/acenteler 444 2 624 numaralı Magdeburger
Sigorta A.Ş. çağrı merkezini arayarak, Araç Dezenfeksiyon / Sterilizasyon hizmeti için taleplerini
ileteceklerdir. Hizmet talepleri RS Servis Müşteri İlişkileri Departmanı tarafından İl Servis Merkezi ‘ne
iletilecek ve randevu kaydı oluşturulacaktır.”
Sigortalı/Acenteler RS Servis merkezlerine direk giderek de dezenfeksiyon hizmeti alabilmektedirler.

