
Bacoban® spurningar og svör 
Hér eru nokkrar algengar spurningar og svör um Bacoban. Það er mikilvægt að hafa í 

huga að allar kröfur um frammistöðu Bacoban®  eru studdar af umfangsmiklum 

prófgögnum og rannsóknum.  

 

1. Hvernig drepur Bacoban® sýkla?  

Bacoban® inniheldur bensalkónklóríð og natríumpýrítíon. Þetta eru vel þekkt og mjög áhrifarík 

efni til að drepa sýkla og bakteríur. 

2. Af hverju endist Bacoban® svona lengi?  

Bacoban® endist í svona langan tíma vegna þess að virku efnin eru geymd í sérhannaðari himnu 

af SiO2 (silica öreynda himna). Þessi himna er hönnuð til að vera „eluting layer“, þetta þýðir að 

lagið gerir virka efninu kleift að vera lengi á yfirborðinu til að útrýma sýklum. Ef þú myndir nota 

benzalkonium klóríð og Sodium Pyrithione beint á yfirborðið án SiO2 himnunar myndu þau sem 

virku efnin virka á sýklana í nokkrar mínútur eða þar til þau væru gufuð upp. Yfirborðið væri því 

opið fyrir mengun baktería strax aftur. SiO2 himnan er því nauðsynleg og ástæðan fyrir langtíma 

virkni Bacoban®. 

3. Þegar ég les um Bacoban® stendur að það hafi áhrif gegn Covid í 10 daga. Er þetta 

rétt? 

 Bacoban® er prófað samkvæmt stöngustu stöðlum og reglugerðum. Eitt af lykilprófunum er 

ASTMs 2180 prófið. Þetta próf skoðar virkni húðarinnar gegn Corona Virus 10 dögum eftir að 

húðin var sett á tilraunar yfirborð. Við erum meðvitaðir um að Bacoban® húðin er virk í meira 

en 10 daga en við verðum að fylgja ströngustu prófunum sem skoðar frammistöðu eftir 10 daga. 

4. Eru til formlegar prófanir sem sýna árangur á lengra tímabili?  

Já, við höfum óháð próf sem sýnir mikla frammistöðu í 30 daga fyrir Ecoli, Staphylococcus 

Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Aspergillus Niger Candida Albicans. 

5. Hversu lengi endist húðin í raun?  

Það eru bein tengsl á milli núnings og tímabilsins sem húðin er áfram virk. Óháðar rannsóknir 

sýna að Bacoban® er virkt í að minnsta kosti 10 daga í „virku umhverfi“ td. á yfirborðum innan 

sjúkrahúsa sem oft eru snert og þurrkað af, eða á svæði með miklu álagi og sliti t.d. handföng í 

strætisvögnum sem stöðugt er verið að grípa í jafnvel yfir 100.000 snertingar og núningar á dag. 

Það er eðlilegt að leggja til að í slíkum tilvikum sé óskynsamlegt að segja það mun endast í 10 

daga. Hins vegar, ef td. loftið/þakið í  sama strætisvagni hafi verið húðað með Bacoban® myndi 

það eðlilega vera óáreitt svæði þar sem húðin verður í fullri virkni um langan tíma. Það eru engin 

formleg próf eða reglur sem fara fram á að mæla slíkan árangur. En prófanir á nokkrum 

rannsóknarstofum staðfesta að Bacoban® er mjög virkt í meira en 90 daga á sumum yfirborðum 

sem þó eru í notkun jafnvel daglega 



6. Ég las að Bacoban® er lækninga vara í flokki 2a. Er þetta rétt?  

Bacoban® var „ESB flokkað sem 2a lækninga vara“ í næstum 10 ár en ákvörðun var tekin um að 

hætta með þetta vottunarferli þar sem það var of takmarkandi. Bacoban® býður enn upp á allar 

þessar prófvottanir sem tengist þessum staðli. Í bígerð er hjá ESB nýjar reglugerðir sem taka yfir 

þessa gömlu staðla. Áfram er því hægt að nota Bacoban® á sjúkrahúsum og sjúkraflutninga 

bifreiðum. 

7. Er Bacoban® prófað gegn Covid 19?  

Gildandi prófunarreglur krefjast prófunar á Corona / inflúensu vírusum og þar með virkni gegn 

Covid 19. Það er viðurkennt að hreinsiefni sem hafa áhrif á Corona vírus „fjölskylduna“ virka á 

og drepa Sars, Mers og Covid. 

8. Hversu langan tíma tekur Bacoban® að drepa sýkla? 

Það eru 3 atriði sem hafa þarf í huga.  

(1) Þegar Bacoban® er borið á yfirborð umlykur það sýkla í fljótandi formi og er mjög fljótt að 

drepa sýklana.  

(2) Þegar þurr húðin/himnan er á sínum stað á yfirborðinu munu sýklarnir sökkva niður í virka 

öreindahimnuna. Uppræting sýkla í virku himnunni er áhrifaríkari og nær dýpra niður í 

yfirborðið en með notkun hefðbundinna sótthreinsandi vökva. ASTM 2180 sýnir að 99% af 

veirum er drepið innan 5 mínútna. Þetta er mjög árangursríkt og hratt aflífunarhlutfall. Margir 

sótthreinsivökvar sem sagðir eru með langvarandi virkni mæla drápsvirkni sem 99% eftir tvo 

klukkutíma. Því lengur sem sýklarnir eru á sínum stað því hærra verður drápshlutfallið og 

skekkir því myndina um virknina. 

(3) Allir sýklar eru upprætanlegir en á mismunandi hraða þó. Ferlið og tíminn fer eftir 

samsetningu og uppbyggingu frumuveggja sýklanna. Sumir eru drepnir innan mínútu aðrir taka 

lengri tíma. Það er engin ein leið sem virkar strax “regla.“ 

9. Er Bacoban® virkt gegn öllum sýkingum?  

Bacoban® er áhrifaríkt gegn mjög breiðri flóru vírusa, baktería og sveppa. Umfangsmikill 

grunnupplýsinga listi um tegundir er að finna á vefsíðu okkar. Hafa ber í huga að bakteríur lifa 

við yfir 200 ° C niður í jörðinni og einnig í loftæmi fyrir utan á alþjóðlegu geimstöðinni, þetta 

eru mjög öfgakenndar aðstæður og umhverfi svo vertu svo varkár þegar sagt er að hreinsiefni 

einhverja aðila drepi alla sýkla. Bacoban® er ekki hentugur eða hugsaður til notkunar sem 

frjókorna eyðandi hreinsir. 

9. Er Bacoban® hættulegt húðinni? 

Derma Testing staðfestir að Bacoban® er ekki skaðlegt húð en auðvitað er ekki mælt með notkun á húð 

sem sótthreinsir og í langvarandi þrifum að nota hanska. 

10. Get ég andað að mér Bacoban®?  



Bacoban® er ekki skaðlegt húðinni eins og á höndum en það á ekki að anda eða úða í andlitið 

þar sem það getur ert slímhúðina td. í kringum augu, nef, munn og ofan í lungum. 

11. Getur Bacoban® verið notað af öðrum en fagaðilum?  

Bacoban® fæst í smásölu pakkningum og því er auðvelt að bera það á fyrir alla. Þegar 

þurrþokuúða á í stórum stíl eða með stórum úðabrúsum með Bacoban® er það hvort eð er 

yfirleitt í faglegri starfsemi og hentar því ekki öðrum en fagfólki. 

12. Hve mikið ætti ég að nota af Bacoban® vökva á hvern m²?  

Mælt er með því að nota ca. 10 ml af vökva á hvern m² á hörðu sléttu ufirborði (vatnsblandaðann 

og/eða tilbúinn til notkunnar að sjálfsögðu). 

13. Hvert er hámarksyfirborð sem ég get þakið með Bacoban® þurrkum?  

Hámarksþekja á þurrku er ca. 1-2 m². 

14. Ég las að það eru til 3 afbrigði af Bacoban®. Hver er munurinn á þessum afbrigðum? 

Það eru tvö afbrigði sem byggja á vatni og eitt afbrigði með alcohol innan blöndunnar. Vatns 

uppbyggðu afbrigðin veita nákvæmlega sömu virkni gegn sýklum og bakteríum en eitt afbrigðið 

(þekkt sem Bacoban® „WB óblandað“) er hannað til að blanda og nota síðan strax. (Mælt er með 

því að það sé notað innan sama dags frá blöndun eða ca 8 klst). Þetta afbrigði er venjulega notað 

í stærri aðgerðum og ræstingum td. að hreinsa verslunarmiðstöðvar og samgöngutæki. Hitt 

vatnsafbrigðið, þekkt sem „Bacoban® DL“, tilbúið til notkunar fæst í flöskum til almennrar 

notkunar á flest allt á heimilinu, fyrirtækjum osfrv. Þetta flöskuafbrigði er með mikið 

geymsluþol (u.þ.b. 36 mánuðir). Alcohol afbrigðið er hannað til notkunar á yfirborð eins og 

hraðbanka, snertiskjái, hurðarhúna, tannlækna og rannsóknarstofur, dýraspítala  osfrv þar sem 

fljótur þurrkur er nauðsynlegur og festist við plast, málm og glerflöt samstundis. 

16. Ætti að pússa Bacoban® eftir að búið er að bera á fágaða fleti?  

Þegar Bacoban® er borið á fágaða eða háglans fleti td. gler borðplötu eða spegil er það augljóst 

að húðin er á eins og gerist með lang flest önnur hreinsiefni. Lagt er til að slíkir fletir séu létt 

pússaðir með þurrum mjúkum klút nokkrum mínútum eftir að borið var á til að fjarlægja þetta 

þokukennda útlit sem getur sést. 

17. Er hægt að bera Bacoban® á áklæði og önnur textilefni?  

Bacoban er hægt að bera á áklæði og mjúkar innréttingar eins og dýnur og púða. Algengt er að 

Bacoban® sé borið á svona efni með úðabrúsa, þrýstikút eða þoku aðgerð eftir umfangi. Lagt er 

til að prófa fyrst á viðkvæm og áberandi svæði og sérstaklega ljós klæði til að tryggja að það 

sjáist ekki munur, enda geta þessir hutir verið mjög misjafnir eða viðkvæmir. 

18. Er hægt að fjarlægja Bacoban® auðveldlega aftur ef það þarf?  

Bacoban® er hannað til að þola slit og því er ekki auðvelt að fjarlægja það með því að þurrka 

með klút. Etanól (70% eða sterkara) er hægt að nota til að fjarlægja Bacoban himnuna, en þarf að 

gerast fjótlega eftir að það var sett á. 



19. Ég las að Bacoban® hreinsar yfirborð og skapar einnig yfirborð sem auðvelt er að 

þrífa. Er þetta rétt? 

Bacoban® hefur verið ítarlega og marg prófað til að takast á við þessar spurningar og óháð próf 

staðfesta að Bacoban® er áhrifaríkt hreinsiefni. Prófanir staðfesta einnig að Bacoban® himnan 

(öreindahúðin) skapar slétt yfirborð sem auðvelt að þrífa með reglulegri notkun. 

20. Er hægt að nota Bacoban® til að hreinsa almenningssamgöngubíla?  

Bacoban® er notað til að hreinsa allar tegundir flutninga, allt frá einkabílum og leigubílum til 

stórra flutningabíla í bæjum og sveitum. 

21. Er Pedexan® það sama og Bacoban®?  

Pedexan® er mjög svipað Bacoban® alkóhól byggt en það inniheldur aðra og sterkari lykt og er 

það er hannað til notkunar í skófatnað og lokuð vinnu eða íþróttaföt. 

22. Hvernig get ég fargað umbúðum af Bacoban®?  

Bacoban® þurrkum, umbúðum, tómum flöskum og dósum má farga með heimilissorpi, í 

samræmi við þær reglur sem gilda hverju sinni. 

 

 


