
Korkeatasoinen 
laajakirjoinen 
puhdistus- ja 
desinfiointiaine

Korkeatasoinen puhdistus-/desinfiointiaine, 
jossa yhdistyy hajuhaittojen ehkäisy ja 
soveltuvuus  kaikille pinnoille, ympäristöille, 
laitteille sekä ilman puhdistukseen



Yksivaiheinen, korkeatasoinen puhdistus-/
desinfiointiaine kaikille pinnoille, ympäristöille, 
laitteille ja ilman puhdistukseen

TECcare® CONTROL on korkeatasoinen desinfiointiteknologia, joka 
tarjoaa turvallisen, tehokkaan, käyttäjäystävällisen, yksivaiheisen 
puhdistuksen ja desinfioinnin laajalle skaalalle toimialoja, 
mm. terveydenhuolto, koulutuslaitokset, ruokateollisuus ja 
ruoanvalmistus, eläinlääkintä. 

Ympäristön puhtauden parantaminen vähentää infektioriskiä, 
ristiintartuntaa, kontaminaatiota, pilantumista jne. samalla kun 
vähennetään käsiin siirtyvien mikrobien lukumäärää. TECcare 
CONTROL tuotteiden käyttö on ollut erityisen tulokseksellista 
terveydenhuollon haasteellisissa ympäristöissä, missä niiden 
käyttö sai aikaan puhtaamman ympäristön verrattessa sekä 
standardipuhdistukseen 1 että klooridioksidipohjaisilla 
puhdistusaineilla tehtyyn puhdistukseen ja desinfiointiin 2. 
TECcare CONTROL on luotu tilanteisiin, jossa on selkeä 
tarve saada aikaan ja ylläpitää puhtain mahdollinen 
ympäristö samalla kun pienennetään mikrobikuormaa 
(l. mikrobien lukumäärää), jotta saadaan pääasialliset 
tartuntatiet (pinnat, ilma) katkaistua sekä pienennttyä 
tartuntariskiä, ristiintartuntaa, kontaminaatiota, 
pilaantumista jne. 

TECcare CONTROL tuotteet täyttävät kaikki 
nykylainsäädännön vaatimukset mukaanlukien 
rekisteröinti, arviointi, auktorisointi sekä 
kemikaalien rajoitukset (REACH-direktiivi).

TECcare CONTROL on 
laajakirjoinen, hajuhaittoja 
ehkäisevä puhdistus-/
desinfiointiaine, joka 
on tehokas kaikissa 
mikrobiluokissa bakteeri-itiöt 
mukaanlukien. Se on kehitetty 
kaikkien kovien ja pehmeiden 
pintojen, ympäristöjen, 
laitteiden sekä ilman 
korkeatasoiseen, yksivaiheiseen 
puhdistukseen ja desinfiointiin. 

Mikrobiologisten riskien minimointi:
TECcare CONTROL minimoi mikrobiologiset riskit saavuttamalla 
puhtaimman mahdollisen ympäristön ja pienimmän mahdollisen 

määrän mikrobeja. Mikrobien määrän minimoinnin hyödyt vaihtelevat toimialan 
ja käyttöalueen mukaan, mutta voivat olla seuraavanlaisia:

l Kierrätettävä
 pakkaus

l Sopii käytettäväksi 
KAIKISSA ympäristöissä

l	Vähentyneet tartuntatapaukset ja/tai taudinpurkaukset 3

l	Tehostunut prosessi 4, 5

l	Merkittävät energiansäästöt 5

l	Pienentyneet tuotantokustannukset 2, 4 

l	Vähentynyt ruoan pilaantuminen

l	Jätteiden määrän vähentyminen 4

l	Pienempi varasto 1

l	Fyysisesti puhtaampi ympäristö 1, 2

l	Pienentynyt mikrobikuorma 6



TECcare CONTROLin toimintaperiaate:
TECcare CONTROL on tehokas lyyttinen agentti, joka 
pohjautuu kvaternaarisiin ammoniumyhdisteisiin 
(QAC), didekyylidimetyyliammoniumkloridi (DDAC) ja 
bentsalkoniumkloridi (BAC), joihin on lisätty TECcaren oma 
antimikrobista tehokkuutta voimistava adjuvantti. TECcare 
CONTROL teknologian taustalta löytyvä edistyksellinen 
kemia on johtanut kvaternaaristen ammoniumyhdisteiden 
6:nnen sukupolven tuotantoon. Huom. QAC-pohjaiset 
desinfiointiaineet ovat tyypillisesti kategorisoitu sukupolvensa 
mukaan viitaten siihen, että ylöspäin mentäessä kohoaa 
myös antimikrobinen vaikutus.  BAC ja DDAC ovat luokiteltu 
1:seksi ja 5:nneksi QAC-sukupolveksi. Adjuvantin vaikutus 
nostaa TECcare CONTROLin 6:nneksi QAC-sukupolveksi. 
QAC-yhdisteillä on useita toimintatapoja ja vaikutuksia 
mikrobeihin (kts. kuva 1):

l	Energiaa tuottavien entsyymien tekeminen 
toimintakyvyttömäksi 7, 8, 9

l	Mikrobiproteiinien denaturointi 7, 8, 10

l	Lipidikalvojen hajottaminen 7, 9

l	Bakteerien solukalvot 11, 12-14

Proteiinit ja lipidit ovat bakteerien, virusten, 
sienien ja bakteeri-itiöiden keskeisiä rakenteita.
Merkittävä haitta näille keskeisille osille 
usein tuhoaa mikrobin.  TECcare CONTROL 
aiheuttaa merkittäviä muutoksia nopeasti 
useisiin mikrobin keskeisiin rakenneosiin, 
tuloksena bakteerien, virusten, sienten ja 
bakteeri-itiöiden nopea tuhoutuminen 
minuuttien sisällä aineen käytön jälkeen 
(kts. taulukko 1).

KUVA 1.
TECcare 
CONTROLin 
vaikutukset 
bakteerien 
avainrakenteisiin

Grampositiivinen soluseinä 

Gramnegatiivinen soluseinä



TECcare CONTROLin tehokkuus 
mikrobeja vastaan:
Riippumattomien, akkreditoitujen laboratorioiden 
tekemät laajamittaiset testit ovat osoittaneet TECcare 
CONTROL -tuotteiden tarjoavan korkealuokkaista, 
laajakirjoista desinfiointia, kts. taulukko 1.  

TECcare CONTROLin käyttö saa aikaan  C. difficile 
-itiöiden suuremman kuin log 3-vähenemän alle 
60 minuutin vaikutusajalla likainen ympäristö-
olosuhteissa ja käyttäen kovaa vettä.22

Aikaisemmin  QAC-yhdisteitä ei ole tunnistettu 
bakteeri-itiöihin tehoaviksi. 11 Silti, DDAC 
on hyvin tehokas biosidi 10   , ja yksi DDAC-
pohjainen tuote on jo aiemmin osoittanut 
hyvää tehokkuutta bakteeri-itiöihin, 
mikä on vastaava klooridioksipohjaisten 
desinfiointiaineiden tehon kanssa. 24

Ainutlaatuinen teknologia
Korkeatasoisen antimikrobisen tehokuuden 
lisäksi TECcare CONTROL on hajuton, klooriton, 
alkoholiton,  ja omaa käytettäessä seuraavat 
avainominaisuudet:

TAULUKKO 1. 
TECcare CONTROLin 
antimikrobinen 
tehokkuus

* Kaikki testaus suoritettiin likainen ympäristö- 
olosuhteissa ja käyttäen kovaa vettä, jotta TECcare 
CONTROL teknologia olisi mahdollisimman kovan 
haasteen edessä.

l	Syövyttämätön

l	Palamaton 

l	Eliminoi hajuja

l	Pitkäkestoinen antimikrobinen vaikutus

l	Ruokaturvallinen (edellyttää huuhtelua)

l	Ei jäämiä

l	Erinomainen materiaaliyhteensopivuus

l	Kustannustehokas

l	Erinomaiset käyttökokemukset

l	Helppokäyttöinen

Käyttötiheys:
TECcare CONTROL -tuotteet puhdistavat ja desinfioivat samanaikaisesti, 
minkä vuoksi tarvitaan vain yksivaiheinen prosessi saavuttamaan korkea 
puhtaustaso. Jos paikallinen linjaus edellyttää kaksivaiheista prosessia 
(puhdistus, jonka jälkeen desinfiointi), TECcare CONTROL sopii 
kumpaankin prosessin vaiheeseen.

Parhaan tuloksen saamiseksi TECcare CONTROLia tulisi käyttää 
säännöllisesti (mieluiten päivittäin), ja sitä tulisi käyttää olennaisena 
osana normaaleja puhdistusprosesseja tavanomaisten puhdistus- ja 
desinfiointiaineiden sijaan. 

MIKROBILUOKKA ANTIMIKROBISEN TEHOKKUUDEN TESTI* VAIKUTUSAIKA
(MINUUTEISSA)

LOG-  
VÄHENEMÄ

BAKTEERIT
(grampositiivinen/
gramnegatiivinen)

EN 1276 15, EN 13727 16, 
EN 16615 16 1 >6

AOAC - Bactericidal 17 10 >6
VIRUKSET
(vaipalliset ja
vaipattomat)

EN 14476 18 5 >4
AOAC - Virucidal 19 5 >4

SIENET (homeet
ja hiivat)

EN 1650 20, EN 13624 16,
EN 13697 16, EN 16615 16 1 >5

AOAC - Fungicidal 21 10 >6
BAKTEERI-ITIÖT EN 13704 22 60 >3
MYKOBAKTEERIT EN 14348 23 1 >5



Soveltuu kaikkiin ympäristöihin, mm. :
l	Catering, ruoanvalmistus, ruokateollisuus

l	Terveydenhuolto

l	Matkustus, vapaa-aika, majoitus 

l	Vesijärjestelmät, vesilaitokset

l	Koulutus 

l	Supermarketit

l	Toimistot  

l	Verkkokauppojen varastot, kuljetus ja logistiikka

l	Petrokemia

l	Eläinlääkintä

l	Maatalous

l	Farmasia
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Tuotetiedot

Neste: TECcare CONTROL
Pakkaus 1 litra
Laatikko: 6 pakkausta
Lava: 56 laatikkoa
Laatikon tilauskoodi: FLU-CCO-1000-06
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TECcare CONTROL on saatavilla tiivisteenä, joka tulee laimentaa käyttöä varten. 
Laimennettuna TECcare CONTROL soveltuu käytettäväksi kaikkiin siivousvälineisiin 
kuten liinat, mikrokuidut jne., sitä voidaan käyttää käsisuihkeena, lattioiden moppaukseen 
tai koneelliseen pesuun, tai elektrostaattisten/tavallisten sumutinlaitteiden kanssa. Se 
soveltuu erinomaisesti myös suurien alueiden kokonaisvaltaiseen desinfiointiin sekä 
laitteiden puhdistukseen.
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