
Desinfiser et helt rom og inventar ved å trykke 
på en knapp!

• Kompakt og brukervennlig desinfeksjonsrobot.

• Tilfredsstiller norsk standard; NS-EN 17272:2020.

• Stor kapasitet – behandler rom opp til 1000 m³.

• Gir økt sikkerhet og en enklere hverdag.

• Rask og økonomisk.

Brage Medical AS

NOCOSPRAY
new generation



KONSEPT:

Nocospray tilhører en familie av desinfeksjonsroboter som bygger på det gjennomprøvde Nocotech
konseptet fra den franske produsenten Oxypharm. Ved hjelp av en jet-turbin omdannes væske 
(Hydrogenperoksid / Nocolyse) til hydroksylradikaler og tilintetgjør alle typer mikroorganismer. Den 
særdeles effektive og hurtige spredningen av gass - HPV (Hydrogen Peroxide Vapour) sikrer god effekt 
og krever minimalt med forberedelser.  Nocotech konseptet tilfredsstiller alle kravene i den europeiske 
og norske standarden; EN 17272:2020. Nocolyse i kombinasjon med Nocospray er også godkjent av 
Statens Legemiddelverk. Nocospray/Nocolyse er effektiv mot alle typer bakterier, virus, sopp og sporer.

FORDELER:

Fjerner alle typer 
mikroorganismer 
med opp til 6-logs 
reduksjon. 

Rask klargjøring og kort 
diffusjonstid.  Kun 30 
minutters virketid ved 
forebyggende 
behandling.

Veldokumentert og 
brukervennlig system 
til en av markedets 
laveste priser.

Svært enkel i 
bruk. Still inn 
romvolum og 
trykk start.

Veier bare 6 kg. 
Kan likevel 
desinfisere rom 
opp mot 1000 m³.

Ikke-allergent
produkt som 
brytes ned til 
oksygen og 
vann.

BRUKSOMRÅDER:



NOCOBOX

Skåler til 
prøvetaking på 
flater for å vise 
tilstedeværelse av 
mikroorganismer 
– og påfølgende 
effekt av 
Nocospray robot.

NOCOSTRIPS

Kolorometriske 
strips til kontroll 
av jevn og 
tilstrekkelig 
distribusjon av 
gass i behandlet 
rom.

TESTER:

KLAR PÅ 1-2-3:

Skru dysen fast til flaske med ønsket desinfeksjonsløsning/insekticid og klikk dysen på plass i maskinen. 
Still inn romvolum og trykk start. Forlat rommet. Nocospray-roboten starter etter 15 sekunder og 
stopper automatisk når rommet er ferdig behandlet. Det er i de aller fleste tilfeller ikke nødvendig å 
stenge ventilasjonen eller tape/forsegle dører.
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HVER KVADRATCENTIMETER BEHANDLES:

Gassen (HPV) som Nocospray produserer kommer til overalt.  Åpne skapdører og dra ut skuffer før 
behandling, og gassen vil desinfisere innsiden.  Gardiner kan henge, og disse vil også bli desinfisert.

REGISTRERING:
Ved hjelp av USB-kabel kobles Nocospray opp mot en datamaskin. Programmet, som medfølger, 
registrerer utførte behandlinger.

ENKELT VEDLIKEHOLD:
Maskinen har en oversiktlig oppbygging med relativt få komponenter. Enkel, årlig kalibrering som kan 
utføres på brukerstedet.



Din forhandler i Norge: Brage Medical AS
Teglverksveien 47, 3057 Solbergelva
Epost:    info@bragemedical.no
Telefon: 32 83 59 00

Nocospray, hvit
Art nr.  2000.001

Fjernkontroll
Art nr. 3010.611

Bestillingsinformasjon:

Desinfeksjonsmidler:

Nocolyse
Neutral (6 %)

Art nr. 4000.001

Til forebygging 
og rutinemessig 
desinfeksjon.

Nocolyse One 
Shot (12 %)

Art nr. 4010.001

Ved påvist smitte 
eller mistanke 
om smitte

Nocolyse
Food  (7,9 %)

Art nr. 4020.001

Til desinfeksjon 
av rom og flater 
som er i kontakt 
med mat.

Nocodor
(6 %)

Art nr. 4030.001

Til desinfeksjon og fjerning av lukt.

Oxypy

Art nr. 4200.001

Til flygende og krypende 
insekter (også skabbmidd)

Luktfjernere:

Oxypy +

Art nr. 4230.001

Spesielt til 
veggdyr. Dreper 
også larvene.

Oxydor
Art nr. 4300.001
Luktfjerner

Insekticider:


