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FAQs ohledně ochrany Biomaster
Jaká je efektivita ochrany Biomaster?
Velmi vysoká. Prokázaná učinnost v potlačování růstu bakterií je 99,99 %.

Je ochrana Biomaster bezpečná?
Ano. Ochrana je založena na zdravotn ěnezávadných iontech stříbra. Technologie 

Biomaster je využívána ve zdravotnictví nebo potravinářství.

Jaký je rozdíl mezi antimikrobiální a antibakteriální ochranou?
Antimikrobiální ochrana zabraňuje růstu všech škodlivých mikroorganismů jako jsou 

bakterie, houby a plísně. Zatímco antibakteriální ochrana pouze brání růstu bakterií.

Je ochrana Biomaster certifikována?
Ano. Biomaster odpovídá standardům ISO, podstupuje průběžným kontrolám kvality a 

testům nezávadnosti vůči životnímu prostředí.

Po jakou dobu je ochrana aktivní?
Ochrana Biomaster je aktivní a účinná po celou dobu životnosti produktu. Nikterak se 

neopotřebovává, neboť je obsažena přímo v materiálu produktu.

Ovlivňuje ochrana nepříznivě produkt?
Ne. Ochrana Biomaster není viditelná ani citelná (vůní či dokonce chutí). 

Je ochrana účinná i vůči bakteriím rezistentním na antibiotika?
Ano. Ochrana Biomaster je podloženě účinná i vůči bakteriím rezistentním na 

antibiotika, jako je zlatý stafylokok nebo entrekokokům rezistentním vůči vankomycinu.

Permanentní  antimikrobiální
ochrana Biomaster

Biomaster se váže na 
buněčnou stěnu a zabraňuje 
dalšímu růstu.

Ionty stříbra zabraňují produkci 
enzymů v buňce, které jsou zdrojem 
její energie.

Biomaster nabourává buněčnou DNA,
čímž zastavuje množení bakterií

Jak Biomaster funguje?

Ověření
Technologie Verimaster umožňuje bezchybné 

ověření o opatření příslušné ochrany.

Senzor identifikuje 
přítomnost složky 
Verimaster…

Výrobek je 
originální
a lze garantovat
přítomnost
příslušné 
ochrany.

Senzor nenalézá
přítomnost složky
Verimaster…

Výrobek není
originální a nelze
deklarovat 
přítomnost
příslušné ochrany.

Pouhým okem neviditelná ochrana trvající po celou dobu životnosti produktu. 

Vystopovatelná technologie Verimaster zajišťuje možnost ověření ošetření ochranou 

Biomaster a tedy i soulad se všemi normami ISO. Všechny naše produkty ošetřené 

ochranou Biomaster technologii Verimaster obsahují a jsou kontrolovány po každé 

produkci.

Hygienicky 
čisté 
produkty

Produkty jsou ošetřeny antimikrobiální ochranou Biomaster, která oproti běžným 
antimikrobiálním ochranám poskytuje ochranu po celou dobu životnosti produktu. Je 
obsažena přímo V produktu, místo NA produktu, díky čemuž se jeho účinnost používáním 
nesnižuje. Byla testována v souladu s ISO 22196, je 100% bezpečná a ošetřením nesnižuje 
možnost recyklace produktů. Ochrana obsahuje složku Verimaster, unikátní možnost 
prokázání skutečného ošetření, čímž se oproti jiným antimikrobiálním ochranám stává 
skutečně prokazatelnou.
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Nabíjecí kabel 6 v 1
s antimikrobiální 
ochranou
Max. napětí/proud: 5V/2.1A • Typ vstupu: USB & Type-C 
• Typ výstupu: Type-C & Micro USB & Lightning • Délka 
kabelu: 16cm • Přenos dat: -

Bezdrátový reproduktor 
3W s antimikrobiální 
ochranou
Výkon: 3W • Kapacita baterie: 300mAh • Mikrofon: - • Příjem 
hovorů: - • AUX výstup: - • AUX kabel: - • Dosah: 10M • Doba 
nabíjení: 1.5H • Doba poslechu: 2H • Verze BT: 5.0 • Frekvence: 
120kHz/16Hz • Průměr membrány: 40mm • Citlivost: 70dB

Powerbanka 5 000 mAh
s antimikrobiální ochranou
Indikátor nabití: √ • Kapacita baterie: 5.000 mAh • 
Vstup(y): Micro USB • Napětí/proud vstupu: 5V/2A • 
Výstup(y): USB A • Napětí/ proud výstupu: 5V/2A & 5V/2A

“Prohlášení o ošetření výrobku obsahujícího biocidy”, štítek uvádí: “výrobek byl 
ošetřen ochranou Biomaster”.

“Názvy všech nano materiálů obsažených v biocidním výrobku”, není vyžadováno, Biomaster 
nano složky neobsahuje.

„Veškeré příslušné pokyny k použití, včetně preventivních opatření, která by vzhledem k 
použití biocidu měla být přijata”, štítek uvádí: “používejte biocidy zodpovědně”.

“Jakákoliv tvrzení ohledně biocidně ošetřených výrobků musí být podložena”, 
štítek uvádí: “testováno v souladu s ISO 22196:2011”, které pokrývá ochranu vůči 
MRSA, Staph. aureus a E.coli.

“Názvy všech aktivních složek obsažených v biocidním výrobku”, štítek uvádí: “silver 
biocide”, neboli obsažení ionty stříbra.

Při prodeji výrobků obsahující biocidy je povinné označení výrobku a/nebo balení v souladu s předpisy EU o biocidech. Štítek níže je 
umístěn na výrobku a/nebo na krabičce a zahrnuje všechny požadavky pro označení biocidů.
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