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Ποιοι είμαστε:
H A-Υγειονομική Service στελεχώνεται από πολύπειρο και άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, με κύριο μέλημά της τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, υποστηρίζοντας
το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εποπτεία ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος
Διαχείρισης Παρασίτων.
Η διατήρηση υψηλού επιπέδου Υγιεινής και Διασφάλισης Ποιότητας επιτυγχάνεται με το
σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος το οποίο βασίζεται
στην πρόληψη και όχι στην καταστολή.
Πρωταρχικός μας στόχος είναι να παραμείνει ο χώρος σας απαλλαγμένος από παράγοντες
που επιβαρύνουν την υγιεινή του και σε περίπτωση προσβολής, η άμεση καταπολέμησή
τους.

Πού απευθυνόμαστε:
Σε όλους τους επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους, όπως καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, βιομηχανίες και εργαστήρια παραγωγής τροφίμων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, τράπεζες και οργανισμούς, αθλητικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις,
μεταφορικά μέσα και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Στην A-Υγειονομική Service αδιαπραγμάτευτος σκοπός μας
είναι η παροχή άριστου επιπέδου υπηρεσιών,
στην καλύτερη δυνατή τιμή της αγοράς.

Γιατί να επιλέξετε τις υπηρεσίες μας:
Διότι η A-Υγειονομική Service διαθέτει:
• Προσωπικό με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στις Υπηρεσίες
Διαχείρισης Υγιεινής,
• Τεχνογνωσία και σύγχρονο εξοπλισμό,
• Πιστοποίηση κατά ISO 9001,
• Εφαρμογή διαδικασιών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των συστημάτων
ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων (HACCP ISO 22000, Codex Alimentarious,
BRC,IFS κλπ.),
• Εκπαίδευση του Επιστημονικού προσωπικού σε σεμινάρια επιθεωρητών
ISO 22000 (HACCP),
• Εγκεκριμένα σκευάσματα και προϊόντα προς χρήση,
• Άμεση ανταπόκριση εντός 24ώρου,
• Ευελιξία, ειλικρινή συνεργασία με επίκεντρο την ικανοποίηση του πελάτη,
• Σύμβουλο και αρωγό του πελάτη, τον Υπεύθυνο Επόπτη Δημόσιας Υγείας
για τη διασφάλιση της υγιεινής του χώρου &
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ!

Η διαδικασία για ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Διαχείρισης Παρασίτων περιλαμβάνει:
1. Την επίσκεψη του εξειδικευμένου επιστήμονα στο χώρο σας για την αναγνώριση των κινδύνων
ή και ταυτοποίηση της προσβολής.
2. Το σχεδιασμό του προγράμματος αντιμετώπισης και παρακολούθησης.
3. Την επιλογή των κατάλληλων και εγκεκριμένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σκευασμάτων
και της μεθοδολογίας αντιμετώπισης.
4. Την πραγματοποίηση των εφαρμογών από Υπεύθυνο Υγιεινολόγο της εταιρίας μας.
5. Την παρακολούθηση και την καταγραφή της Υγειονομικής Πορείας του χώρου.
6. Την άμεση παροχή συμβουλών για τη διασφάλιση και διατήρηση της Υγιεινής του δυναμικού περιβάλλοντος
της επιχείρησής σας.

Μέτρα αντιμετώπισης ανάλογα
με το είδος προσβολής:
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ
Με την εφαρμογή Απολύμανσης επιτυγχάνουμε τη μείωση του μικροβιακού φορτίου σε χώρους όπως νοσοκομεία,
επιχειρήσεις, γραφεία, κοινόχρηστοι χώροι, μέσα μαζικής μεταφοράς, σχολεία κλπ, απομακρύνοντας τον κίνδυνο
μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Κατά τη διαδικασία Μικροβιοκτονίας χρησιμοποιούνται ειδικά χημικά
προϊόντα τα οποία είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΕΟΦ) και έχουν αποκλειστικά απολυμαντική αντισηπτική δράση, με ευρύ φάσμα αντιμικροβιακής δραστικότητας.

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
Είναι τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση τρωκτικών, εντόμων και γενικά όλων των
παρασίτων στους χώρους της επιχείρησης.
Ο ρόλος της Απεντόμωσης - Μυοκτονίας είναι η αποφυγή των επιμολύνσεων, από άμεση προσβολή ή έμμεσα από
τα παράγωγα του μεταβολισμού τους.

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
Η εφαρμογή Απεντόμωσης αφορά την καταπολέμηση όλων των ειδών των εντόμων, ιπτάμενων και βαδιστικών,
η παρουσία των οποίων προσβάλει και υποβαθμίζει το επίπεδο Υγιεινής όλων των χώρων και ιδιαίτερα των
χώρων παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης τροφίμων.
Η καταπολέμηση εντόμων όπως οι κατσαρίδες (Periplaneta Americana, Blattela germanica κλπ.), κοριοί,
ψύλλοι, μύγες, κουνούπια, μυρμήγκια, τερμίτες, σκώρος αλλά και έντομα αποθηκών όπως τα είδη
Λεπιδοπτέρων Ephestia sp., Plodia sp. και Κολεοπτέρων Stegobium sp., Tribolium sp. κ.α., που συχνά
προσβάλλουν αποθηκευμένα προϊόντα, επιτυγχάνεται με:
• Υπολειμματικούς ψεκασμούς (χρήση αντλίας χαμηλής ή υψηλής πίεσης)
• Εκνέφωση (fogger)
• Υποκαπνισμό (fumigation)
• Χρήση φερομονικών ή τροφοελκυστικών παγίδων
• Χρήση ειδικών ηλεκτρικών εντομοπαγίδων εναρμονισμένων με το σύστημα
H.A.C.C.P και τους κανονισμούς του ΕΦΕΤ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
Η παρουσία τρωκτικών υποδηλώνει ότι δεν εφαρμόζονται οι κανόνες Υγιεινής και αποτελεί δυσφήμιση για
μια επιχείρηση. Τα τρωκτικά είναι φορείς διαφόρων παθογόνων μικροβίων και αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο
για την Δημόσια Υγεία, επιμολύνοντας και υποβαθμίζοντας την ποιότητα των τροφίμων και την Υγιεινή των
χώρων. Εκτός των άλλων προσβολών   προκαλούν και πολύ μεγάλες ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις,
τρώγοντας τα καλώδια με κίνδυνο την πρόκληση πυρκαγιάς.
Για την καταπολέμηση και για την προστασία των χώρων από την εισβολή κάθε είδους τρωκτικού, θωρακίζουμε
τις κτιριακές εγκαταστάσεις με ένα δίκτυο δολωματικών σταθμών, κατανεμημένο σε ζώνες εξωτερικά και
εσωτερικά του χώρου. Για την πρόληψη απαιτείται:
• Αποκλεισμός των σημείων εισόδου τους
• Μέτρα ελέγχου εισερχόμενων προϊόντων
• Τήρηση κανόνων ορθής αποθηκευτικής πρακτικής
• Τήρηση πλάνου καθαρισμού και Απολύμανσης (εξάλειψη τροφής- νερού-κατοικίας).   

Ο προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου πραγματοποιείται πάντα από έμπειρο Υπεύθυνο
Επιστήμονα μετά από δωρεάν επιθεώρηση των χώρων εφαρμογής.
Η επιλογή των μυοκτόνων σκευασμάτων γίνεται με βάση τις ιδιαίτερες προτιμήσεις και συνήθειες του κάθε
είδους τρωκτικού. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των τρωκτικών στα μυοκτόνα σκευάσματα,
πραγματοποιούμε συχνή εναλλαγή τους.

Ποιες επιπλέον ανάγκες καλύπτουμε:
ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ
Προστασία χώρων, ανθρώπων και εγκαταστάσεων από την παρουσία φιδιών με
τη χρήση ειδικών απωθητικών σκευασμάτων τα οποία δεν προκαλούν βλάβη στα
ερπετά.
ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ
Χρησιμοποιούμε οικολογικά προϊόντα τα οποία απομακρύνουν χωρίς να τραυματίζουν τα πτηνά.
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Συντήρηση και πώληση πυροσβεστικών μέσων, καθώς και εκπόνηση μελετών
πυρασφάλειας από εξειδικευμένο μηχανικό.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ
Έμπειρο συνεργείο της εταιρείας μας, εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα
μέσα, εγγυάται τη λύση σε κάθε πρόβλημα που θα εμφανιστεί στην υδραυλική
εγκατάσταση ή στο αποχετευτικό σας δίκτυο.
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η ποικιλία καθαριστικών, χαρτικών και απολυμαντικών προϊόντων που διαθέτουμε καλύπτει τις ανάγκες κάθε είδους επιχείρησης.
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