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Turkuaz Sağlık Bilgilendirme Broşürü

Korona virüsü Çin’in Wuhan kentindeki balık pazarındaki 
bir hayvandan insana bulaştığı tahmin ediliyor. 
Virüs, bir insandan başka bir insana öksürük damlacıkları, 
hapşırma veya el sıkma şekliyle bulaşabiliyor.



Korona virüsler insanlar arasında 
hastalık yapabilen, bazı hayvan 

türlerinde (kedi, deve, yarasa, yılan) 
tespit edilebilen geniş bir virüs 

ailesidir. Hayvanlar arasında dolaşan 
korona virüsler zaman içinde değişim 
göstererek insana bulaşma yeteneği 

kazanabilirler. Ancak bu virüslerin 
insanlar açısından tehdit oluşturması, 

insandan insana bulaşma yeteneği 
kazanmalarından sonra söz konusu 
olur. 2019-nCoV, Wuhan şehrinde 

canlı hayvan marketini ziyaret 
edenlerde ortaya çıkmış, insandan 

insana bulaşma yeteneği de kazanmış 
olan bir virüstür.

KORONA VİRÜSÜ 
DÜNYANIN NERELERİNDE ?

• https://www.cnnturk.com
• https://www.thesun.co.uk

Yeni Korona virüs ilk defa 29 Aralık 2019’da, Çin’in Wuhan 
şehrindeki deniz ürünleri ve canlı hayvan satan bir markette 
çalışan 4 kişide ve aynı günlerde bu marketi ziyaret eden çok 
sayıda kişide akciğer infeksiyonu (pnömoni) bulgularının tespit 
edildiğinin açıklanmasıyla gündeme gelmiştir. 

Hastalardan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda 7 Ocak’ta, hastalığa neden olan 
virüsün SARS (2002) ve MERS (2012) gibi hayvanlardan insana bulaşan Koronavirüs 
ailesinden olduğu anlaşılmış ve virüse Yeni Koronavirüs 2019 (2019-nCoV) adı verilmiştir. 

KORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Yeni korona virüsün, diğer korona virüsler gibi solunum salgıları ile bulaştığı 
düşünülmektedir. Hasta kişilerden öksürük, hapşırık, gülme, konuşma sırasında 
çevreye saçılan virüs içeren solunum salgısı damlacıkları, sağlam kişilerin mukozaları-
na temas ederek bu kişilerin hastalanmasına neden olur. Hastalığın bu şekilde insan-
dan insana bulaşması için yakın temas gereklidir. Bugüne kadar 16 sağlık çalışanının 
hastalarla teması sonucunda hastalandığı, hayvan marketini hiç ziyaret etmeyen 
kişilerde de hastalığın geliştiği görülmüştür. Bu bulgular 2019-nCoV’nin insandan 
insana bulaşabildiğinin göstergesidir. Ancak halen bulaştırıcılığın ne ölçüde olduğu 
bilinmemektedir.

VİRÜS NASIL YAYILIR VE BULAŞIR ?
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SAĞLIK PERSONELİ İÇİN KORUNMA ÖNLEMLERİ NELERDİR?

Hastalık, 2-14 gün süren bir kuluçka süresinden sonra birden bire başlayan 
yüksek ateş (39 derece), öksürük ve nefes darlığı belirtileri gösterir.

HASTA OLAN YENİ BULAŞAN

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sağlık çalışanları, enfeksiyon ajanlarına karşı kendilerini korumak ve ayrıca diğer 
hastaların etkilenmemelerini sağlamak için bazı önlemler almalıdır. Bu yöntemler 
içinde el yıkamanın çok önemli bir yeri vardır. Her hasta değerlendirilmeden önce ve 
sonra eller yıkanmalıdır. Hasta ile temas esnasında eldiven kullanılmalı ve hastadan 
hastaya geçerken eldiven çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır. Eldiven kullanmak, el 
yıkamanın gerekliliğini ortadan kaldırmaz: eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlan-
malıdır. Solunum koruyucu maske ve tek kullanımlık atılabilir kıyafetler giyilmelidir. 
Hasta ile temas eden yüzeyler rutin olarak dezenfekte edilmelidir.

El Hijyeni için Türkiye’nin tek biyosidal ruhsatlı el jeli olan Konix Antibakteriyel El Dezenfektan Jeli 
veya Konix El ve Cilt Antiseptiği’ni güvenle kullanabilirsiniz.

Yüzey hijyeni için hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan her alanda Konix AF Kullanıma Hazır Alkol 
Bazlı Medikal ve Tıbbi Cihaz Yüzey Dezenfektanı’nı kullanabilirsiniz. 

Büyük yüzey ve geniş alanlar için ise Konix AF YD-1 Konsantre Yer ve Yüzey Dezenfektanı’nı tercih 
edebilirsiniz.

Önerilen ürünlerimiz EN 14476 standardına uygun test edilmiştir ve EN 14476 standardında 
belirtilen MERS ve SARS ailesi  virüslerine karşı  antivirusidal aktivite gösterdiği kanıtlanmıştır.

• Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın.
• Su ve sabuna ulaşamadığınız anlarda alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın.
• Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza yıkanmamış ellerle dokunmaktan kaçının.
• Hasta olan insanlarla yakın temastan kaçının. Kişisel koruyucu kıyafetleri kullanın.
• Kapı kolları ve oyuncaklar gibi sık dokunulan yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
• Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kağıt mendille kapatın, sonra 
mendili mutlaka çöpe atın.

BİREYSEL KORUNMA ÖNLEMLERİ NELERDİR? 

EL HİJYENİ VE YÜZEY DEZENFEKSİYONU İÇİN ÜRÜN ÖNERİLERİ



DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ  (WHO) 
KORUNMA ÖNERİLERİ

Et ve yumurtaları iyice pişirin.

• https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

KORONA VİRÜS enfeksiyonu riskini azaltın:

Yaban hayvanı veya çiftlik hayvanlarıyla korunmasız temastan kaçının.

Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı mendil ile kapatın.

Elleri su ve sabun ya da alkol bazlı el dezenfektanı ile temizleyin.

Soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomları olan herkesle 
yakın temastan kaçının.

Öksürme veya hapşırma sonrası

mendilinizi kapalı çöp kutusuna atın.

Öksürdükten veya hapşırdıktan sonra ve hastalar ile temas ettikten
sonra ellerinizi temizleyin. 

• Öksürdükten veya hapşırdıktan sonra,
• Yemek hazırlamadan önce, sırasında ve sonrasında,
• Yemek yemeden önce, 
• Tuvalet kullanımından sonra,
• Hayvanlar veya hayvansal atıklar ile temas ettikten sonra 

  ellerinizi mutlaka dezenfekte edin. 

Kendinizi ve çevrenizi hastalanmaktan koruyun.



TÜRKİYE’DE İLK 



KULLANIM ALANLARI
• El antisepsisi gerektiği durumlarda
• Hijyenik ve cerrahi el antisepsisinde
• Eldivenleri giymeden önce ve çıkardıktan sonra
• Temas etmeden önce ve sonra
• İhtiyaç durumunda

KULLANIM ŞEKLİ
Kullanmadan önce takılarınızı çıkarın. Tırnaklarınızın 
uzun olmamasına dikkat ediniz!

HİJYENİK EL DEZENFEKSİYONU
Kullanmadan önce tüm takılarınızı çıkarınız. 
Tırnakların uzun olmamasına dikkat ediniz. Ellerde 
gözle görülür bir kirlilik olmamasına, ellerin ve 
cildin ıslak olmamasına dikkat ediniz. İstenilen 
sıklıkta kullanılır. Etki süresi bir sonraki 
kontaminasyona kadar devam edecektir. 3-5 ml el 
dezenfektanı alınız. Ellerinizi EN 1500’e uygun 
şekilde Konix El Dezenfektan Jeli ile ovalayınız. 
Kurulamayınız.

MİKROBİYOLOJİK AKTİVİTE:
Bakterisidal, fungusidal ve virusidal.

İÇERİK:
Aktif Madde: %65 Etil Alkol.
Yardımcı Maddeler:
Deiyonize Su, Gliserin, Karbomer, Trietanol amin.

Hijyenik El Temizleme Jeli

Konix El Dezenfektan Jeli
• Hassas ciltlere uygun formüle edilmiştir
• Hızla etki ederek birçok mikroorganizmaya karşı 
anında koruma sağlar
• Kısa sürede hızlı etki sağlar
• Susuz kullanıma uygun olması sebebiyle 
durulama, kağıt havlu ve su kullanımı gerektirmez 
Bu sebeple de zaman ve maliyetlerden tasarruf 
edilir
• Losyonlar ve lateks eldivenler ile kullanımı 
uygundur
• Nemlendirir

Enfeksiyonların yayılmasını azaltmak için formüle 
edilmiş susuz kullanıma uygun jeldir. %65 oranda 
alkolün yanı sıra cildi koruyucu nemlendiriciler 
içerir.

HAND&SKIN ANTISEPTICS
EL&CİLTANTİSEPTİKLERİ

EN 14476 standardına uygun test edilmiştir ve EN 14476 standardında belirtilen MERS ve SARS ailesi  virüslerine karşı  

antivirusidal aktivite gösterdiği kanıtlanmıştır.

 



KULLANICI
Genel halk tarafından kullanıma uygun olup, 
halk sağlığı alanında çalışan doktorlar, 
hemşireler, gıda ve ilaç üretim alanlarında, evde 
bakım yapan kişiler tarafından kullanıma 
uygundur.

HİJYENİK EL ANTİSEPSİSİ
Ellerinize 3-5 ml Konix El ve Cilt Antiseptiği 
alınız. EN 1500’e göre uygulayınız. İşlem 
süresince ellerinizin tüm yüzeyinin solüsyon ile 
temas ettiğinden emin olunuz. Gerektiğinde 
tekrar ediniz.

Cilt antisepsisi için: Uygulama alanına 3 kez 
püskürtünüz veya Konix ile ıslatılmış olan gazlı 
bez veya pamuğu sürünüz. 30 sn. bekleyiniz.

KULLANIM ŞEKLİ
Kullanmadan önce takılarınızı çıkarın. 
Tırnaklarınızın uzun olmamasına dikkat ediniz!

MİKROBİYOLOJİK AKTİVİTE:
Bakterisidal, fungusidal ve virusidal.

İÇERİK:
Aktif Madde: %55 Etil Alkol, %15 2-Propanol.
Yardımcı Maddeler: Deiyonize Su, Gliserin, 
Parfüm.

Konix El ve Cilt Antiseptiği
El ve Cilt Antiseptiği / 2-Propanol + Etanol

• Kanıtlanmış bakterisidal, fungusidal ve virusidal 
etkinlik
• Sık kullanıma uygun
• Kısa sürede hızlı etki sağlar
• Enfeksiyonlardan koruma sağlayan hızlı etki
• Uzun süreli kullanımda bile mükemmel cilt 
toleransı

KULLANIM ALANLARI
• Hijyenik ve cerrahi el antisepsisinde
• Operasyon öncesi cilt antisepsisi sağlamak için
• Eksizyon, ponksiyonlar ve enjeksiyonlardan 
önce
• El antisepsisine her ihtiyaç duyulduğunda
• Eldivenleri giymeden önce ve çıkardıktan 
sonra
• Hastanın sağlam cildine temas etmeden önce 
ve sonra

EN 14476 standardına uygun test edilmiştir ve EN 14476 standardında belirtilen MERS ve SARS ailesi  virüslerine karşı  

antivirusidal aktivite gösterdiği kanıtlanmıştır.

 

HAND&SKIN ANTISEPTICS
EL&CİLTANTİSEPTİKLERİ



Konix AF
Kullanıma Hazır Alkol Bazlı Medikal ve Tıbbi Cihaz Yüzey Dezenfektanı

EN 14476 standardına uygun test edilmiştir ve EN 14476 standardında belirtilen MERS ve SARS ailesi  virüslerine karşı  

antivirusidal aktivite gösterdiği kanıtlanmıştır.

 

• Alkole dayanıklı tüm yüzeylerde kullanım
• Hızlı etki hızlı kuruma

Hastanın temas ettiği veya virüsün bulaşmış olabileceği 
sık kullanılan ve dokunulan yüzeyler sık sık 
temizlenmelidir.
Bu yüzeylerin sık sık temizlenmesi ve ellerin sık sık 
yıkanması, bulaşma riskini de en aza indirecektir. 
Virüsünün yayılmasını önlemek için, Konix AF'i alkole 
dayanıklı tüm yüzeylerde (masalar, kapı kolları, banyo 
yüzeyleri, mutfak tezgâhı, oyuncaklar, vb.) 
kullanabilirsiniz.

KULLANIM ALANI
Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan her yerde kullanılır: 
Klozet, lavabo, musluk, kapı kolu telefon vb el ve cilt 
temasının olduğu alanlar. Ameliyathane masa, lamba ve 
demirbaşları, taşıma araçları; acil yardım otoları, 
sedyeler ve ambulanslar, Diş hekimliği cihaz ve aletleri; 
frez uçları, aeretör başlıkları vs., Hemşire deskleri, masa 
ve sandalyeler, pansuman arabaları, doktor ve diş 
doktorlarının muayenehanelerinde hızlı dezenfeksiyona 
ihtiyaç duyulan alanlarda. Hastabaşı monitörler, sıklıkla 
el ve cilt temasının olduğu alanlar; klozet, lavabo, 
musluk, kapı kolu vb., hasta bakım ünitelerindeki büro 
malzemeleri, serum askısı, hasta yatağı kenarları, 
mikroskopların el ve cilt teması olan alanlarında, hasta 
cildi ile temas eden tıbbi aletler; steteskop, derece, 
tansiyon aleti, otoskop, oftalmaskop gibi.

KULLANIM ŞEKLİ
30 cm. mesafeden yüzey ve nesneleri 
tamamıyla kaplayıncaya kadar püskürtünüz. 
Etki etmesi için etki süresince bekleyiniz. Kuru 
ve temiz bir bez yardımıyla tek harekette 
uzaktan yakına temizden kirliye doğru siliniz.
Kullandığınız peçete, bez, vb temizlik 
malzemelerinin tek kullanımlık olmasına dikkat 
ediniz. Uygun şekilde imha ediniz.İkinci kez 
kullanmayınız.

MİKROBİYOLOJİK AKTİVİTE:
Bakterisidal, fungusidal ve virusidal.

KİMYASAL BİLEŞİM:
Aktif Madde: %50 Etil Alkol, %10 Propan-2-ol, 
%0,25 Didesil Dimetil Amonyum Klorit %80.
Yardımcı Maddeler, Deionize Su, Nonyonik 
Yüzey Aktif.

FORMEDICALDEVICE&SURFACE
TIBBİCİHAZ&YÜZEYDEZENFEKTANLARI



Konix AF YD-1
Aldehitsiz, Konsantre Yer ve Yüzey Dezenfektanı

EN 14476 standardına uygun test edilmiştir ve EN 14476 standardında belirtilen MERS ve SARS ailesi  virüslerine karşı  

antivirusidal aktivite gösterdiği kanıtlanmıştır.

 

• QAC bazlı
• Aynı anda temizlik ve dezenfeksiyon
• Aldehit ve fenol içermez
• Tüm yüzeylerde kullanıma uygun
• Durulama gerektirmeyen formülasyon

Tüm yüzey ve materyallerle kullanıma uygun konsantre 
yer ve yüzey dezenfektanıdır.

KULLANIM ALANI
Konix AF YD-1 cilt ve elin temas ettiği yüzeylerin; özel-
likle pvc ve epoksi alanlarının yerlerin, duvarların, 
yoğun bakım odalarının ameliyathanelerin, otobüs, 
taksi gibi toplu taşıma araçlarının, geniş alanların ve 
diğer tüm alanlar ile hastane demirbaşlarının dezenfek-
siyonu için kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ
Konix AF YD-1 ovma-silme dezenfeksiyonu ile (örn. iki 
kova metodu veya benzer işlemler), silme yönteminde 
bez yardımı ile, temizlik makineleri yardımı ile kullanılır. 
Zeminlerin dezenfeksiyon ve temizlik işlerinde paspas 
ve mop ile, diğer yüzeylerde silme yöntemiyle uygu-
lanır. Kova içerisine önce su sonra Konix AF YD-1 ekley-
iniz. (Her 1 litre su için 40 ml Konix AF YD-1) Tüm yüzeyi 
siliniz. 5 dk. bekleyiniz. Yüzey tekrar kurumadan kullan-
mayınız.

Konix AF YD-1 solüsyon hazırlandıktan sonra sadece 1 
kez kullanılır. Her defasında solüsyonun yenisi ile 
değiştirilmesi gerekir.

MİKROBİYOLOJİK AKTİVİTE:
Bakterisidal, fungusidal ve virusidal.

KİMYASAL BİLEŞİM:
%10 Didesil Dimetil Amonyum Klorit %80,
%2 Benzalkonyum Klorit %50, 
%30 Propan-2-ol.
Yardımcı Maddeler ve Deionize Su.

FORMEDICALDEVICE&SURFACE
TIBBİCİHAZ&YÜZEYDEZENFEKTANLARI




