Benadering van Biodx op de controle van infectie
van Coronavirussen (2019-nCOV)
(Lonza Ltd: 2020_02_Corona_Virus_Infection_Control_Guidance_FLY_HighRes_d1.pdf)

Biodx is een industriële leider in krachtige, veilige,
duurzame en bovendien kost-effectieve
desinfectiemiddelen. Biodx is vernieuwend in
oplossingen tegen biologische verontreinigingen.
Biodx volgt uitbraak van het huidige Corona virus
(2019-nCOV). Biodx biedt producten die risico van
infecties reduceren, en werkt volgens wettelijke
richtlijnen.
Een uitbraak van luchtweg ziekten, veroorzaakt door
coronavirus (2019-nCOV)* ** was voor het eerst ontdekt in
Wuhan City in de Hubei provincie in Cina, eind december
2019. Waar het virus oorspronkelijk vandaan komt is nog niet
bevestigd. Maar het is makkelijk overdraagbaar van persoon
naar persoon. Het begon in China en is in steeds meer
landen een groot probleem, zoals in Europa, VS en Canada.
Omdat de aantallen besmettingen overal door blijven en
kunnen groeien geldt overal een publieke
gezondheidswaarschuwing.
Coronavirussen (CoV) zijn onderdeel van een grote familie
van virussen die ziekteverschijnselen veroorzaken, van een
verkoudheid tot ernstige en levensbedreigende luchtweg
ziektes (SARD-CoV). 2019-nCOV is een nieuw virus wat nog
niet eerder geïdentificeerd is. Het is daarom extra belangrijk

om maatregelen te nemen die kansen op transmissie verkleinen.
Desinfectie van ruimtes en oppervlakken waar de mens mee in
contact komt is daar één van. Biodx heeft daarvoor een
desinfectie middel ontwikkeld. Standaard aanbevelingen om
uitbraak van infectie tegen te gaan zijn: regelmatig handen
wassen, zeker voor en na de (bereiding) van de maaltijd, na
toilet gebruik, na contact met dieren of dierafval, hoesten en
niezen in de elleboog, goed koken van vlees en eieren. Vermijdt
contact met ieder die symptomen heeft van verkoudheid. En
oppervlakken waar het virus op aanwezig kan zijn moeten
gereinigd worden.
Zie ook WHO aanbevelingen.***

Passende verontreiniging en desinfectiemethoden worden
aanbevolen, met name om de verspreiding van gevaarlijke
pathogenen tegen te gaan, zoals de 2019-nCOV. Biodx offreert
daarvoor formuleringen voor toepassing op harde
oppervlakken. Deze formuleringen zijn voor een belangrijk deel
gebaseerd op biologische stoffen die door de natuur kunnen
worden afgebroken. Dat is een prestatie want de werking van
Biodx is minstens zo goed als die van puur chemische
desinfectiemiddelen.

* https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-51466362
** Het virus zelf is toegewezen als naam SARS-CoV-2 door de ‘International Committee on Taxonomy of
Viruses’
*** https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
*** https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Een actieve ingrediënt in de formuleringen van Biodx toont
virucidale activiteit tegen omringde virussen, zoals geduid in
EN14476: 2013 + A2 2019, waarvan Corona een virus is wat
daar onder valt.
Vier soorten: microdx™ (desinfectant voor de voeding
sector), vitrodx® (desinfectant voor de gezondheid sector)
agridx® (desinfectant voor de agrarische sector) en indusdx®
(desinfectant voor productie sectoren).
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Gebruik biocides veilig. Volg veiligheidsinstructies op labels
en instructie bladen. Gegeven productinformatie
correspondeert met kennis over het onderwerp op datum
van publicaties. Biodx claimt geen garanties over de
nauwkeurigheid of compleetheid, noch houdt Biodx enige
verplichting om ze te actualiseren.
Deze productinformatie is bedoeld voor professioneel
gebruik in sectoren waar de biociden voor bedoeld zijn. De
verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de gebruikers van de
producten die in staat zijn om vast te stellen of de gegeven
productinformatie toepasbaar is en of gebruik geoorloofd is
in lokale wetgeving. Handelsnamen zijn eigendom van
Biodx en zijn filialen.
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