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DENİZ ULAŞIM ARAÇLARI 

 DEZENFEKSİYON VE ANTİMİKROBİYAL 

FİLM KAPLAMA HİJYEN UYGULAMASI 
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 Biz Kimiz?   

 Ürünümüz & Özellikleri 

 Uygulama Yöntemlerimi & Alanlarımız  

 Uygulama Öncesi & Sonrası  

 Sertifikalandırma 
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A - Biz Kimiz  

Dilechem Kimya biyolojik ve ekolojik sorunlara yenilikçi 

ve etkin çözümler üretmek için kurulmuştur. 

Bizler Dilechem Kimya olarak İnsan ve Canlı sağlığını 

olumsuz etkileyen faktörlere karşı yenilikçi, sağlıklı ürünler 

ve yöntemler geliştirmeyi hedef edinmiş ve 20 yıldır 

sürdürülen yurt içi, yurt dışı Ar-Ge çalışmaları sonucunda 

geliştirilen ürünlerimiz, sağlık, gıda, tarım, hayvancılık ve 

endüstrinin bir çok farklı alanına yönelmiştir. 

Edindiğimiz tecrübe ve birikim ile günümüz şartlarında 

direnç kazanmış bakteri, virüs, küf ve mantar kaynaklı 

hastalık ve kayıpları minimize edecek etkin ürünler ile 

çözümler sunuyoruz. 

Tüm bunları zehirli kalıntılardan uzak, ağır metaller 

kullanmadan, insana ve çevreye zarar vermeden doğada 

çözünebilen ürünlerimiz ile yapıyoruz. 

İnsan ve canlı sağlığının önemi bilinciyle sağlıklı ve hijyenik 

alanlar oluşturmak için ürettiğimiz inovatif ve yenilikçi ileri 

teknoloji ürünlerimiz sürdürülebilir etkidedir. 

Amacımız İnsan ve Canlı sağlığını korumak. 
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B-Ürünümüz ve özellikleri 

 Oh hijyenDM 20 yıldır devam eden Ar-Ge sonucunda  geliştirilmiş 

ürünlerimizden birisidir. 

 Renksiz, Kokusuz, 

 Ağır Metaller, alkol, klor dioksit ve benzeri kimyasal maddeler 

içermez. 

 Uçucu bileşenler içermez,  

 Toksik değildir. 

 Temas ettiği yüzeylerde uzun süre kalıcı etkiye sahiptir. 

 Canlılar için zararsızdır.  

 Geniş bir spektruma sahiptir. 

 Uygulandığı alanda elektrikli ve elektronik ekipmana zarar vermez. 

 Yüksek UV, sıcaklık ve nemden etkilenmez. 

 Tekstil, metal, cam, plastik ve ahşap malzemelere zarar vermez, 

yüzeylerinde leke iz bırakmaz. 

 Solunum yoluyla canlılara zarar vermez. 

 Uygulandıktan  5 dakikada sonra mikroorganizmalar üzerinde 

etkinliği başlar ve bu etkiyi uygulandığı bölgedeki mikrobiyolojik 

yüke göre 3 ila 6 ay sürdürür.  
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Neden Oh hijyenDM® 

Bakteriler, mantarlar, küf, virüs ve sporlar hayatın temel yapı taşlarıdır. 

Bu mikroskobik canlılar denizlerden bitkilere, topraktan canlıların 

bünyesine kadar her alanda bulunmaktadır.  

Sağlığımız söz konusu olduğu zaman barınma ve çalışma alanalrında  

mikroorganizmaların bulunmaması gereken yerler karşımıza 

çıkmaktadır. Bu yerlerin en başta gelenleri konutlarımız, toplu yaşam 

alanlarımız ve ofislerimizdir. Konutlarda, toplu yaşam alanlarında ve 

çalışma alanlarında bulunan halılar ve koltuklar bu mikroorganizmalar 

için ideal yaşam ortamlarını oluşturmaktadır.  

Yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalarda halıların tuvaletlere 

göre % 65 daha fazla mikroorganizma barındırdığı görülmüştür. 

Halıların yapısından kaynaklı yıkama, süpürme ve silkeleme gibi 

geleneksel yöntemler ile hijyenik temizlik elde edilemez. Bu 

temizleme yönetiminin  toplum arasında toz böceği olarak 

adlandırılan akarları da yok etmediği bilinen gerçektir.   

Hijyen, özellikle kemoterapi alan hastalar, kronik alerjisi olanlar, 

immün sistemi zayıf bireyler ve uzun süreli yatmaktan kaynaklı bası 

yaraları olan hastaların yaşam kalitesini yükseltmek, onları 

enfeksiyonlardan korumak için yüksek öneme sahiptir.  

Oh hijyenDM ile hijyen sorunlarınıza pratik ve etkili  çözümler 

sunuyor, sağlıklı yaşam alanları oluşturuyoruz. 
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Gemi ve vapur ile seyahat sırasında sağlığı tehdit eden başlıca çevresel unsurlar şunlardır:  
 
Yaşam ve konaklama alanları iç havasında bulunan toz, kötü koku, bakteriler,mantar,virüs ve 
sporlar, solunum havasındaki oksijen ve nem oranı; sinek-böcek gibi haşerat, diğer yolcu ve 
sürüş ekibinden bulaşan hastalık ajanları, dökülen yiyecek ve içeceklerden geçen hastalıklar,  
 
Koltuk ve döşemelerde yerleşen MİTE (AKAR / TOZ BÖCEĞİ )  vs. insan yoğunluğunun olduğu 
alanlarda kötü kokulara karşı mücadele oldukça önemlidir. 
 
Deniz yolu Taşımacılığı için Gemi ve Vapur Üretimi yapan firmalar  personel ve yolculara 
emniyetli, konforlu, temiz ve sağlıklı bir ortam yaratmak amacıyla araç içinde gerekli teknik 
düzenlemeleri yaparlar  ve  kamara, diğer alanlar, havası filtrasyonu, ısıtıcı ve soğutucular, 
gemi dizaynı, gibi ayrıntılar dikkate alınır.  
 
Ancak iş bununla bitmez; bu sistemleri idame ettirmeye, iç ortam havasının sağlıklı ve hijyenik 
olmasına, yolculara temiz biçimde sunulmasına özen göstermek zorundadır.  
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Gemi ve Vapur içi hijyenini sağlamak ve hastalıklardan korunmak amacıyla şu 

başlıkların ciddiye alınması gerekmektedir: 

 Yaşam ve konaklama alanları iç havasını toz, kötü koku ve 

bakterilerden,mantar,virüs ve sporlardan arındırılmalı ve bir aksaklık olup 

olmadığı sistematik olarak kontrol edilmelidir.  

 Alan içinde hastalıkların başlıca bulaşma yolları; öksürük-aksırık ve nefes 

yoluyla havaya geçen mikrobik partiküllerin solunması, hasta kişilerle doğrudan 

temas, aynı eşyaları kullanma, hastalık taşıyan böcek/sineklerin ısırması, 

mikrop bulaşıklı yiyecek-içeceklerin alınması vs’dir.  

 Bu yollardan bulaşması ihtimali olan hastalıklar şunlardır: Sıtma, Tifo, 

Tüberküloz, Hepatit, HIV, AIDS, SARS, İnfluenza, Domuz gribi (H1N1), Kuş gribi 

(H5N1), vs.  

 Bu hastalıklara karşı (özellikle salgın zamanlarında) nasıl önlem alınacağı, etkili 

bir dezenfeksiyon sistemi ve uygulaması ile gerçekleşir. 

 Nefes, öksürük ve aksırık yoluyla mikrop saçılımı kapalı alan içlerinde en büyük 

patojen oluşumudur. 

 Yolcu oda ve yaşam alanları  içindeki halılar, koltuk kumaşları, bağaj bölümü 

uygun yer yüzey dezenfektan ajanlarla arındırılmalı  ve kuru sisleme biçiminde 

dezenfeksiyon yapılmalıdır. 

Antimikrobiyal dezenfektan ürünümüz ile sağlıklı 

yaşam alanları elde etmek çok kolay 
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Hava Yolu  İle Bulaşan Virüsler 
    
 Gıda kaynaklı invaziv enfeksiyonlara neden olan en önemli bakteriler 

Salmonella, Listeria, Koliform Grubu Bakteriler, Campylobacter ve 
Yersinia’ dır. 

 Salmonella gıda enfeksiyonu: Salmonella cinsi bakterilerin birincil yaşam 
yeri insan , kuşlar, memeliler, sürüngenler ve böcekler gibi hayvanların 
bağırsaklarıdır. Dışkı ile bağırsaktan dışarı atılır ve buradan geniş bir 
yayılma olanağı bulur.  

 Salmonella içeren gıda veya yemlerle yeniden insan ve hayvanlara bulaşır 
ve böylece döngü tamamlanır.  
 

Oh hijyenDM  ile Deniz ulaşım araçlarının tüm kapalı  iç 
alanlarında, kolay ve zahmetsizce dezenfeksiyonunu 
sağlanarak sağlıklı yaşamalanları elde edilir.  

Malzemeyi okside etmeyen, kalıntı bırakmayan insan sağlığına 
dost içeriği olan Oh hijyenDM  dezenfektan ürünümüz, patentli 
modern ekipmanlarımız ile ortama  4-7 mikron damlacık çapında 
verilen kuru buhar şeklinde tatbik edilir.  

Uygulanan kuru buhar kapalı alande en uç noktaya kadar 
havalandırma kanalları dahil, ortamda ve üründe ıslaklık ve nem 
oluşturmadan dağılır.  

Uygulama ile ortaya çıkan kuru sis örtüsü tüm alana 

homojen bir yapıda dağılarak bütün yüzeylerde  bakterisidal 

, virüsidal,  fungisidal ve sporisidal etki ile hijyenik ve sağlıklı 

ortam oluşturur.  

Ürün tüketim miktarı ve uygulama süresi  yapılan fizibilite 
çalışması ile tespit edilir. Uygulama oranı 100 m3 alan için yaklaşık 
2,5 lt‘dir . Uygulama süresi ve miktarı kapalı alanın iç hacimine ve 
mikroorganizma yüküne bağlı olarak da değişiklik gösterir.  
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Akarlar, 

mücadele etmesi güç canlılar olup, uzaklaştırılmaları için 

başvurulan yöntemlerin çoğu kimyasal yaklaşımlardan 

oluşmaktadır ve mevcut alternatifler insan sağlığına da zarar 

vermektedir. 

Oh hijyenDM ile yapılacak uygulama, mite’ların trake 

kanallarını tıkayarak bu zararlıların yok edilmesini sağlar. 

Toksik bir madde içermediği için insan sağlığına hiçbir zararı 

olmayan bu yöntem, sizi ve sevdiklerinizi 

1 yıl süre ile mite’lardan koruyacaktır. 

Bu uygulamada Dilechem Kimya’nın, Oh hijyenDM antimikrobiyal ürünü 
ile hızlı ve pratik çözüm önerisi sunulmakta olup, halı, döşeme, yatak, gibi tüm 
yüzeylere sprey şeklinde ürün gamı ile uygulama ile yapılarak ortam ve 
yüzeylere antimikrobiyal özellik kazandırmış olur.                 
 
Ürünümüz, tüm yüzeylere homojen bir şekilde dağılarak, mikroorganizma 
yüküne bağlı 6-12 ay etki süresi olan antimikrobiyal film tabakası oluşturur.  
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Uygulama, patenti firmamıza ait olan cihaz ve 
ekipmanlar ile  Oh hijyen DE’nin ortama kuru buhar 
olarak salınması ile tatbik edilir.  
Ürünümüz, tabandan tavana, ulaşılamayan tüm 
yüzeylere homojen bir şekilde dağılarak 
antimikrobiyal film tabaka oluşturur.  
 

Oluşan antibakteriyal  biyofilm tabaka 
uzun süre efektif olarak etkinliğini 
sürdürür. 
Mikroorganizmalar temas ettikleri 
anda;ürünümüz zararlı mikroorganizma 
hücresinin duvarına bağlanıp iyon 
dengesini bozarak yok eder. 
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YER / YÜZEY / EKİPMAN DEZENFEKSİYON 
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TEKSTİL ÜRÜNLERİ DEZENFEKSİYONU 
 

  

Bu uygulamada Dilechem Kimya’nın,  Oh hijyenDM antimikrobiyal ürünü 
ile hızlı ve pratik çözüm önerisi sunulmakta olup, tüm tekstil ürünleri  
yüzeylerine aeresol sprey ve pulverizasyon şeklinde uygulama yapılarak ortam 
ve yüzeylere antimikrobiyal özellik kazandırmış olur.                 
 
Ürünümüz, tüm yüzeylere homojen bir şekilde dağılarak,  mikroorganizma 
yüküne bağlı  6 ay etki süresi olan antimikrobiyal film tabakası oluşturur.  
 

mailto:info@dilechem.com.tr


 
 

Dilechem  Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü  

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova /  İzmir 

+90 535 016 2799               info@dilechem.com.tr 

www.dilechem.com.tr 

TEKSTİL ÜRÜNLERİ  
Oh hijyenDM UYGULAMA SAFHASI 

  

Tekstilin tüm yüzeyine gelecek şekilde basınçlı aeresol 
kutu yardımıyla püskürtülür. 
20 µ (mikron) damlacık çapındaki sıvı tekstilin tüm 
yüzeylerine eşit dağılım yapar.Tekstil yüzeyi çok az 
miktarda nemlendiği için kurumaya bırakılır.  
Uygulamadan 30 dk sonra tekstil ürünü güvenle 
kullanılabilir. 
Antimiktobiyal ürünü etkinliğini bir sonraki yıkamaya 
kadar sürdürür. 

 

Oh hijyenDM sıvısına batırılarak tamamının ıslanması 
sağlanan tekstil 1 dk bekletildikten sonra 
antimikrobiyal etki sağlanır.  
Tekstil sıkma işleminden sonra başka hiçbir işlem 
yapmadan kurumaya bırakılır.  
Tamamen kuruduktan sonra tekstil ürünü güvenle 
kullanılabilir. 
Antimiktobiyal ürünü etkinliğini bir sonraki 
yıkamaya kadar sürdürür. 

 

Oh hijyenDM tablet ürünü ile hazırlanan solüsyona  
batırılarak tamamının ıslanması sağlanan tekstil 1 dk 
bekletildikten sonra antimikrobiyal etki sağlanır.  
Tekstil sıkma işleminden sonra başka hiçbir işlem 
yapmadan kurumaya bırakılır.  
Tamamen kuruduktan sonra tekstil ürünü güvenle 
kullanılabilir. 
Antimiktobiyal ürünü etkinliğini bir sonraki 
yıkamaya kadar sürdürür. 
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Oh hijyenDM® Dezenfektan kullanımının avantajları nelerdir?  

 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkındaki 

Yönetmelik Kapsamında ki patojenler ve hastalık yapıcıların 

etkilerinin giderilmesini sağlar. 

 Kontaminasyon riskini ve tehlikeli patojen oluşumunu bertaraf eder 

ve uzun süreli engeller. 

 Personelin sağlık nedenleri ile oluşan iş gücü kaybını minimuma 

indirir. 

 Kalite yönetimi açısından şirketinizin iyi işletmeler uygulamalarını 

destekler. 

 Yaptığımız sağlıklı hijyen çalışması ile müşteri memnuniyetini sağlar. 

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği uygulamaları kapsamında  şirketinizi 

kamusal alanda destekler ve personel verimliliğini arttırır. 

 Sağlıklı ve Güvenli bir işyeri ve çalışma ortamı oluşturmanızı sağlar.  

 Sosyal sorumluluk denetlemelerin de personel ve çalışan sağlığına 

verilen önemi Sertifika proğramı ile destekler. 

 Dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan tüm kapalı ortamlarda ortam 

büyüklüğüne bakılmaksızın uzun süreli etkin antimikrobiyal 

korumayı sağlar 

 İş gücü ve verimlilik kaybından kaynaklanan maliyet kaybını 

indirmenizi sağlar. 

 Gribal Enfeksiyon ve hastalıklardan kaynaklı iş gücü ve verimlilik 

kaybını minimize eder. 

Hastalık  Başına  Ortalama  İş  gücü  kaybı 
8,6 gün !!!!!!!!!!!!!! 

Oh hijyenDM® Ortam  Dezenfeksiyonu  Yaparak 
Ortam  Kaynaklı  Bulaşıcı  Hastalıklardan  Korunmak 

Sizin  Elinizde…….. 
 

mailto:info@dilechem.com.tr


 
 

Dilechem  Kimya ve Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ege Üniversitesi Kampüsü  

Ebiltem Binası No:172/14 OPAL 35040 Bornova /  İzmir 

+90 535 016 2799               info@dilechem.com.tr 

www.dilechem.com.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Alanında uzman laboratuvarlar ile çalışıyoruz. Periyodik numune analizleri ile 
kontaminasyon riskini takip edebiliyor ve minimize ediyoruz 

 

Uygulama öncesi & sonrası 
 

 

 

Uygulama öncesi alınan hava 

numunesinde üreme olmuştur  

Oh hijyenDM®  uygulama sonrası 

hava kanalından alınan hava  

numunesinde üreme yoktur.  

Uygulama öncesi alınan hava 

numunesinde üreme olmuştur  

 

Oh hijyenDM®  uygulama sonrası 

alınan hava  numunesinde üreme 

yoktur.  
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Oh hijyenDM ile 
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Oh hijyenDM ile ölü 

AKAR’LAR 

AKARLAR 
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SERTİFİKA ÖRNEĞİMİZ 

Dilechem Kimya Oh hijyenDM® olarak,  

Uygulamasını yaptığımız değerli işletmelerinizde sağladığımız sağlıklı ve hijyenik 

ortamları işletmeniz adına aşağıda örneğini gördüğünüz gibi sertifikalandırıyoruz. 

Süresi ve çevreye son derece duyarlı içeriği ile rakipsiz olan ürünümüzün işletmenize neler 

sağlayabileceğine bakalım. 

 Kontaminasyon riskini ve tehlikeli patojen oluşumunu bertaraf eder ve uzun süreli 

engeller. 

 Personelinizin sağlık nedenler ile oluşan iş gücü  kaybını minimuma indirir. 

 Kalite yönetimi açısından şirketinizin “iyi işletmeler uygulamalarını” destekler. 

 Yaptığımız sağlıklı hijyen çalışmaları ile müşteri memnuniyeti sağlar. 

 İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden şirketinizi kurumsal alanda destekler ve 

personel verimini arttırır. 
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SAĞLIĞINIZ  İÇİN  HAREKETE  GEÇİN 
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İLE 

SAĞLIKLI  HİJYEN  
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