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ROZWIĄZANIE –  
WYSOKA KLASA SKUTECZNOŚCI 
TECHNOLOGIA KONTROLI SKAŻEŃ
Dycem Cleanzone jest najbardziej efektownym, udowodnionym naukowo rozwiązaniem i zapewnia prostą, długotrwałą i o wysokiej jakości 

metodę zredukowania zanieczyszczeń powodowanych ruchem pieszym lub kołowym. Podczas niezależnego testu przeprowadzonego 

przez firmę GlaxoSmithKline udowodniono, że Dycem Cleanzone zabezpiecza do 99.9% przed zakażeniem obszaru krytycznego wszelkimi 

cząstkami zawierającymi mikroorganizmy lub cząstkami przenoszącymi takie mikroorganizmy, które przenoszone są na obuwiu lub kołach. 

Prewencja

J est to najbardziej skuteczny środek dostępny na 
rynku, zatrzymujący do 99.9% cząstek 
przenoszonych na obuwiu lub kołach.

99.9%
99.9%

99.9%
99.9%

99.9%

99.9%

Rozmiar

Dycem pozwala na minimum szcześ ć 
kroków lub trzy rotacje kół, które 
wymagane są dla peł nego odkażenia.

Utrz ymanie cz ąstecz ek

Powierzchnia polimeryczna  przyciąga, zbiera 
i zatrzymuje cząstki  i jest łatwa w 

czyszczeniu.

99.9%

99.9%

99.9%

Ruch kołowy

Jedyne rozwiązanie przy powierzchniach o 
dużym ruchu kołowym

Środowisk o

Dycem Cleanzone można ponownie 
wykorzystać do miejsc mniej krytycznych 
pod koniec jego cyklu użyteczności.

Sk utecz ność
Skuteczność Dycem jest utrzymana 
nawet po kilku nałożeniach.

Płatność
System Dycem zapewnia łatwe do 
kontroli i niższe koszty operacyjne

Audyt

Dycem jest włączony w system Standard 

Operating Procedures- Standardowe 
Procedury Operacyjne i spełnia wszelkie 

wymagania odpowiednich oraganizacji 

Gwarancja

Wszelkie produkty posiadają gwarancje na 
12 miesięcy, z uwzgłednieniem normalnej 

amortyzacji

®

Podłogi kontrolujące skażenia firmy Dycem 
są produkowane przy użyciu Biomaster 
(srebrnego środka anty-mikrobowego)  jako 
stałego składnika zapewniającego 
długoterminową ochronę anty-mikrobową.

Badania dowiodły, iż Biomaster redukuje 
wzrost szkodliwych bakterii takich jak 
kampylobakterie, MRSA, E.Coli, listeria, 
salmonella i wiele innych do 99.9%.

After 2 footfalls
or 1 wheel rotation

25%
EFFECTIVE

After 4 footfalls
or 2 wheel rotations 

50%
EFFECTIVE

Length for heavy 
traffic loads

Length for normal 
traffic loads

After 6 footfalls
or 3 wheel rotations 

99.9%
EFFECTIVE
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 Po dwóch odciskach buta lub j
ednej rotacji koła

Skuteczność 
25%

Długość na netężony ruch 

Długość na ruch normalny           

Po sześciu odciskach buta 
lub trzech rotacjach koła

Skuteczność 
99.9%

 

Fakt
Z każdym krokiem i obiegiem koła, 
stopniowo 
Zanieczyszczenia gromadzą się 
warstwowo.

W celu pełnej dekontaminacji butów i kół należy 
przejść po podłodze kilkokrotnie lub przejechać 
kołami kilka razy.  Maty zdzieralne typu Peel-Off 
nie mają odpowiedniej powierzchni lub 
możliwości na to, aby wielokrotne przejścia  
butami lub przejechanie kołami gwarantowały  
skuteczna dekontamiacje z nagromadzonej 
warstwy skażenia.

*

Po czterech odciskach buta lub 
dwóch rotacjach koła

Skuteczność
50%*

* *Dane powyższe wskazują na 'aż do' wartości przy optymalnym użyciu i dbałości

*
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CLEANZONE 
Dla ruchu pieszego i lekkiego kołowego

Dycem Cleanzone jest strefą kontroli skażeń o wysokiej skuteczności nadający sie do stref 
ruchu kołowego lekkiego jak i większego przepływu pieszych. Zainstalowany na stałe stanowi 
najbardziej skuteczny sposób kontroli wszelkiego rodzaju skażenia przenoszonego przez 
obuwie, koła lub drogą powietrzną. Dycem Cleanzone jest dostępny w szerokiej gamie 
atrakcyjnych kolorów, co oznacza, że ciągle wygląda dobrze nawet pomiędzy czyszczeniami.

OPCJE
Cleanzone może być instalowany w strefach o różnych rozmiarach i kształtach, do wyboru 
jest rownież wiele różnych systemów  krawędzi.

ZALETY
• Zapobieganie przedostaniu się skażeniom do strefy krytycznej do 99.9% 
• Redukcja podlogowej i powietrznej liczby cząsteczek i  drobnoustrojów 

• Wzrost wydajności, oszczędność w kosztach i wzrost zysku 

• Redukcja ryzyka wysokiego poziomu odrzutu produktu

•  Produktów Dycem nie da się ominąć
• Dostępność szerokiej gamy systemów krawędzi o niskim profilu

• Możliwość wyboru opcji z fasetą (tzw. Coving) lub jako wkładka (tzw. 
System inlaid) 

Kobaltowy/CO

Tytanowy/TT

Noc o Północy/MN

Łupkowy/SL

Zielony/GN

Czerwony /RD
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CLEANZONE
FOR PEDESTRIAN & LIGHT WHEELED TRAFFIC

• Zapobiega przedostaniu się skażeniom do strefy krytycznej do 99.9%
• Skutecznie przyciąga, zbiera i zatrzymuje skażenia pochodzące z kół wózków

widłowych, pojazdów paletowych oraz dużych wózków
• Możliwość zakupu dużych rozmiarów w celu zapewnienia maksymalnej

dekontamiacji kół
• Dwie różne opcje krawędzi do wyboru: wytrzymałe aluminium lub o niższym

profilu stal nierdzewna odpowiednia przy pracy z żywnością
• Możliwość wyboru inslatacji z fasetą
• Możliwość okresowej wymiany lub serwis kontraktowy
• Mozliwosc wybory materialu o wzorze kamuflujacym wszelkie

zanieczyszczenia zatrzymywane przez mary Dycem

TYP WORKZONE 
DLA DUŻYCH WÓZKÓW, WÓZKÓW WIDŁOWYCH I 
WÓZKÓW PALETOWYCH

Dycem Workzone został szczególnie opracowany w celu usunięcia skażeń z obszarów 
dużego użytkowania kołowego. System ten skutecznie przyciąga, zbiera oraz zatrzymuje 
skażenia pozostawione przez koła wózków widłowych, pojazdów paletowych, dużych 
wózków, zabezpieczając cząsteczki oraz drobnoustroje przez przedostaniem się na obszar 

krytyczny.

OPCJE
Dycem Workzone może być zainstalowany na obszarach o dużym natężeniu ruchu. 
Czesto towarzyszy mu instalacja niskoprofilowego systemu krawędziowego ze stali 
nierdzewnej.

ZALETY

Granitowy/GN

Ciemny grafit/CH

Produkujemy również mniej stałe 
rozwiązania podłogowe w 

przypadku potrzeby możliwości 
przeniesienia podłogi- odwiedź 

www.dycem-cc.com/
productrange

lub skonsultuj się z jednym z 
naszych ekspertów, który pomoże 

Ci w wyborze najlepszej opcji
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Z DYCEM
SATYSFAKCJA JEST GWARANTOWANA
Udowodniono naukowo, że systemy Dycem redukują 99.9% ryzyka skażenia drobnoustrojami przedostającego się do  Waszego krytycznego pomieszczenia 
czystego/kontrolowanego ś rodowiska poprzez chodzenie lub na koł ach.

Ryzyko zmiennych cząstek wahających się od 0.5- 50 drobnoustrojów, które przemieszczają się w powyżej wymienione pomieszczenie, może być kontrolowane 
poprzez wdrożenie stałych,  nadających się do mycia, rozwiązań w punkcie wejścia/wyjścia oraz przepływu powietrza dla wszelkich ruchów pieszych i kołowych.

Utrzymując średnio trzy letni okres przydatności wsparty poprzez czynnik ID Biomaster, Dycem jest w stanie wspomóc odpowiednie przemysły w ramach kontroli 
drobnoustrojów:

BiomedycznyHigiena żywności Szpitale + Służba zdrowiaFarmaceutyczn
y

Podłógi Kontroli Skażeń Dycem mogą wspomóc wiele gał ęzi przemysł u.
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Badany przypadek: Synoptis Industrial
Polska

As Synoptis are a new facility, they were keen to implement Dycem as a proven 

solution to deal with Contamination Control. 

Dycem Workzone has been installed in personel airlocks and surrounding areas. The 

client is very pleased with the result as now up to 99.9% of contamination is kept out 

of the critical areas.

Badany przypadek: Nitritex

Malezja

Nitritex Limited is a world leading manufacturer of disposable and durable 

Cleanroom consumables, designed to eliminate contamination and cross 

contamination risks and improve product yields in the Life Science, Micro-

electronics and healthcare industries.

After consultation with Dycem’s contamination control experts, contamination control 

flooring was placed strategically in two areas, the first being the viewing corridor 

outside ISO class 4 and 5 cleanrooms, and also in their changing area entering into an 

ISO class 6 cleanroom.

Farmaceutyczny
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• Przyciąga, zbiera oraz zatrzymuje cząstki w rozmiarach od 0.1 mikrona do 100 

mikronów

• Redukuje zanieczyszczenia krzyzowe oraz bio-zanieczyszczenia

• Wyprodukowany jako optycznie gładka i giętka powierzchnia umożliwiająca 

maksymalny kontakt pomiędzy butami oraz kołami.

• Systemy Dycem CleanZone oraz WorkZone mają średnio okres używalności 

pomiędzy 1- 5 lat (w zależności od środowiska i warunków natężenia ruchu) 

•

System kontroli zanieczyszczeń Dycem używany w 
środowisku krytycznym i kontrolowanym:

Badany przypadek: Kuchnia w Szpitalu Uniwersyteckim 
Ulleval 

Norwegia

Przed założeniem Dycem, Ulleval używał myjek obuwia przed wejściem do placówki w 

celu kontroli zanieczyszczeń. Zdecydowano jednak, że z powodu kosztów instalacji 

wanienek do obmywania oraz kosztów związanych z ich używaniem, należało 

poszukać innych rozwiązań. Dycem zaoferał stosunkowo niedrogie, długotrwałe, 

łatwe w użyciu rozwiązanie, które nie tylko zapewniło o wiele lepszą kontrolę 

zanieczyszczeń anty-drobnoustrojowych, ale było rozwiązaniem suchym i dlatego 

zapewniającym bezpieczeństwo w środowisku kuchennym.

Higiena żywienia
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Badany przypadek: Szpital NHS Velindre
Wielka Brytania

Szpital NHS Velindre (Wydział aseptyczny) używa systemy Dycem od 13 lat. Zanim 

zostało one wprowadzone, używano mat zdzieralnych  jako rozwiązanie problemu 

ograniczenia zanieczyszczeń, jednakże liczba drobnoustrojów ciągle przekraczała 

dopuszczalne normy. Ustalono więc wprowadzenie systemu Dycem czego rezultatem 

bylo mniejsze przedostawanie sie zanieczyszczen do stref krytycznych. Martn Rees-

Milton, główny farmaceuta, stwierdził: 'pokrycie wkładką Dycem na podłogę winylową 

jest doskonałe. Przy dużym natężeniu ruchu na obszarze antyseptycznym, system 

podłogi zapewnia ciągły stopień środowiska na poziomie C/D'.

Badany przypadek: Szpital Virgin Del Camino

Hiszpania

Szpital ten specjalizuje się w: zabiegach korekcyjnych twarzy, operacjach 

plastycznych, zabiegach pediatrycznych, pediatrii,  neonatologii, ginekologii i 

położnictwie, diagnozy ciążowej, intensywnej terapii pediatrycznej, genetyce 

medycznej oraz klinicznej neurofizjologii. Z powodu pewnych specjalizacji 

prowadzonych w tym szpitalu, wprowadzono system WorkZone w celu lepszej 

ochrony środowisk krytycznych takich jak labolatoria oraz sale opracyjne przed 

szkodliwymi cząstkami lub mikroorganizmami. Dycem jest tam zainstalowany od 

wielu lat i jest ciągle ceniony przez szpital.

Szpital + Służba zdrowia
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• na zewnątrz pomieszczeń dla zwierząt (AHRs)
• Na zewnatrz labolatorium zabiegowego
• Na zewnątrz pomieszczeń kwarantacyjnych
• Przy miejscach zaporowych takich jak zawory powietrza, 

strumienie powietrza i dopływ zasilający 

System kontroli zanieczyszczeń Dycem może być 
zainstalowany w Twojej placówce w wielu różnych 
miejscach

Badany przypadek: Abbott
Puerto Rico

Firma Abbott zaczęła używać  systemy Dycem jako program 
pilotażowy w ich placówce; personel inżynierski i naprawczy był  pod 
wrażeniem z  powodu początkowych wyników. Rok po tych próbach 
zdecydowano wdrożyć  systemy Dycem na terenie cał ej placówki. 
Firma Abbott wymienił a przyklejane maty i zdecydowano 
zainwestować  w systemy wielokrotnego użytku w celu 
wyeliminowania straty materiał u (z  mat zdz ieralnych). Ta zmiana 
kierunku miał a miejsce w momencie rozpoczęcia inicjatywy 
ekologicznej firmy Abbott.

Biomedyczny
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Tel: +44 (0)117 955 9921 
Fax: +44 (0)117 954 1194 
uk@dycem.com

www.dycem.co.uk

Zadzwoń dziś to firmy Dycem w celu zamówienia DARMOWEGO oszacowania Twojej placówki

„Niezależny test przeprowadzony przez firmę 
GlaxoSmithKline udowodnił , że system Dycem o 
wysokiej skutecznoś ci Kontroli Stref zanieczyszczeń 
zabezpiecza obszar krytyczny przed zakażeniem 
wszelkimi cząstkami zawierającymi mikroorganizmy lub 
cząstkami przenoszącymi takie mikroorganizmy poprzez 
koł a oraz chodzenie w ponad 99%.”
Dr Caroline Clibbon, starszy mikrobiolog, 
GlaxoSmithKline, UK

„Używamy systemów Dycem od wielu lat na naszych 
obszarach aseptycznych. Używamy go do transferu felg 
(do kół) a przy wejciach i wyjściach do ograniczenia 
przenikania mikro-organizmów do placówki.”
David Cope, Kings College Hospital

„Używaliś my i testowaliś my Dycem w naszych 
obszarach farmaceutycznych, sterylnych i 
aseptycznych. Wykonane testy dowiodł y 
skutecznoś ć systemu Dycem w kontroli 
zanieczyszczeń drobnoustrojami oraz potencjanego 
przemieszczenia skażeń ze stóp i kół”
 Christina Lowe, Singleton Hospital, Swansea

Oszacowanie skuteczności podł ogi 
polimerycznej w porównaniu z matamy 

zdzieralnymi w celu zredukowania skażeń 
powodowanych koł ami lub chodzeniem w 

obszarach czystych.  
Caroline Clibbon, Mikrobiolog Naukowy, 

GlaxoSmithKline, Herefordshire, UK

Firma Dycem ma szeroką bibiotekę badań 
opracowanych przez niezależne jednostki. 

Oto kilka z nich:

Natura i wpł yw na ś rodowisko kontroli poziomu 
zanieczyszczeń podł ogi 

Gerry Prout, Kennet Bioservices Ltd, Swindon, Wiltshire, 
UK

Podł oga polimerowa wykazuje właściwości 
zatrzymywania cząstek. 

Dr. Geoffrey Barrett

Ocena  mat polimerycznych i ich skuteczności w kontroli 
zanieczyszczeń i drobnoustrojów przenoszonych drogą 

powietrzną. 
Larry S Ranta, M-Con Technologies, Mission Viejo, CA 

92691
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