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PolyHMGje	najnovšítyppolymérovej,	vodouriediteľnejdezinfekcie.	Jeho
širokospektrálnepoužitiezaručujemaximálnuochranuprostredia.	Ničí
baktérie,	vírusy,	plesne,	kvasinky,	riasya	zanechávapovrchydlhodobo

chránenéprotimikroorganizmom.	
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PolyHMGmáveľavýhod,	hlavnou je	však jeho
schopnosťeliminovaťpodmienkyvhodnéna
rasta	množeniebaktérií,	vírusova	plesní.
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Dezinfekcia	s	ohľadom	na	trvalo	udržateľný	rozvoj
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Nereaktívnosť
s 

ošetrovanými
materiálmi

NekorozívnosťNetoxickosť
Zníženie
záťaže na
životné

prostredie

Na vývoj PolyMHG
je používaná

revolučná
technológia, ktorej
hlavným aspektom

je dôraz na
bezpečné

používanie a 
aplikáciu



Dezinfekcia na
báze

guanidínových
väzieb
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§ Deriváty guanidínových polymérov, spoločne s 
dalšími funkčnými skupinami tvoria základ 
guanidínovej polymérovej zlúčeniny

§ PolyHMG je jedno z najefektívnejších 
dostupných guanidínových zlúčenín na trhu 



Netoxickéa	nekorozívne
Dezinfekčné činidlá na

báze polymérových
guanidínových väzieb sa

vyznačujú svojou
všeobecnou neutralitou

Nie sú korozívne, nie sú
toxické v používaných

koncentráciách

Bez farby a zápachu

Nereagujú so žiadnymi
materiálmi

Súčasne efektívne
zabíjajú baktérie, virusy

a plesne

Zanechávajú povrchy
dlhodobo chránené a 

nezaznamenávajú
rezistenciu voči

mikroorganizmom
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Sanitárne	a	čistiace	prostriedky	s	novou	receptúrou	
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PolyMHG Je najnovšie 
antiseptické činidlo 
schopné zabezpečiť
hygienicky čisté 
prostredie

1
Aktívna zložka v 
PolyMHG je ukrytá v 
guanidínových väzbách 
polyméru

2
Kladne nabitý katiónový 
polymér priťahuje 
záporne nabitú bunkovú 
membránu 
mikroorganizmu, ktorá je 
v kontakte s PolyHMG 
narušená

3
Preparát následne 
paralyzuje biologickú 
aktivitu fermentov 
mikroorganizmu, 
zabraňuje množeniu 
nukleónových kyselín a 
niči dýchací systém

4
Tieto faktory spoločne 
mikroorganizmus 
zahubia
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Popisdeštrukčného
procesuPolyHMG
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Absorbcia
polyméru cez

bunkovú
membránu

Disperzia
absorbovaného

polyméru v 
bunke cez

bunkovú stenu

Narušenie a 
deštrukcia

cytoplazmaticke
j membrány

Rozptýlenie
obsahu bunky

cez
destabilizovanú

bunkovú
membránudo
vonkajšieho
prostredia

Následné
nevyhnutné

úmrtie bunky



Jemnýk	veľkým
organizmom,	smrteľnýpre	
mikróby

Infiltrácia
makromolekúl
PolyHMG do bunky
vyradí z funkcie jej
membránu, spôsobuje
jej nenávratné
poškodenie, zničí jej
celistvosť a tým bunka
zaniká
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PolyHMG
nepoškodzuje bunky
väčších organizmov
(t.j. ľudské, zvieracie), 
pretože tie majú
rozdielnu molekulovú
štruktúru, 
biochemické
vlastnosti
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Vynikajúce	
vlastnosti	
PolyHMG
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§ Eliminujúce vírusy ( Adeno, Polio, H5N1, 
prasacia chrípka, BVDV,…), baktérie ( MRSA, 
Listeria,...), riasy, plesne

§ Ničí vhodné životné prostredie pre vírusy, 
baktérie, plesne, riasy

§ Vytvára polymérovú vrdtvu, ktorá chráni 
ošetrované povrchy pred mikroorganizmami

§ Neničí žiadne materiály (textil, drevo, gumu, 
korok, plasty, kovy, sklo,...)

§ Dlhodobé riešenie v oblasti dezinfekcie v 
reálnom čase 
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§ Neobsahuje alkoholy, aldehydy, fenoly a estery

§ Bez chlóru

§ Nebieli

§ Nehorľavý, nekorozívny

§ Doba životnosti až 5 rokov

§ jednoduchý na používanie, skladovanie a manipuláciu

§ Rozpustný vo vode, vhodný do každeho prostredia

§ PolyHMG je takmer bez farby, zápachu a ma pH blízke 7,0 (neutrálne)

§ Overená účinnosť v rôznych oblastiach – verejné zdravotníctvo, 
veterina, verejná doprava, domácnosť, úžitkové vody a.i. 


