
სიცოცხლისთვის
www.elixir.ge



ü სურსათის უვნებლობის სააგენტოს სერტიფიკატი კარტოფილის და ჭარხლისთვის;

ü ევროკავშირის ქიმიური სააგენტოს რეგისტრაცია;

ü უკრაინის სადეზინფექციო სერტიფიკატები;

ü სურსათის უვნებლობის სააგენტოს სერტიფიკატი სასათბურე კულტურებისთვის;

ü ISO 14000 - გარემოზე ზემოქმედების უსაფრთხოება;

ü სურსათის უვნებლობის სააგენტოს სერტიფიკატი ვაზისთვის;

ü "ელექსირი" დეზინფექტანტების რეგისტრაცია გერმანიაში;

ü ევროკავშირის ბიო სერტიფიკატი;

ü ISO 9001 - ხარისხის მართვის სერტიფიკატი;

ü ISO 22000 - სურსათის უვნებლობა;

ü WIPO-ს მსოფლიოს ინტელექტუალური საკუთრებისა და საპატენტო ორგანიზაციის 
საერთაშორისო აღიარება;

ü "ელექსირი" უნივერსალური სადეზინფექციო საშუალება - სერტიფიკატი საფრანგეთში;

ü "ელექსირი" უნივერსალური სადეზინფექცო საშუალების - სერტიფიკატი ესტონეთში;

ü საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული 
ცენტრის სადეზინფექციო სერტიფიკატი;

ü რეცენზია - ჰიგიენურ ტოქსიკოლოგიური კვლევის სერტფიკატი;

ü ხარისხის ნიშანი;

ü NSF-ის აშშ-ს უსაფრთხოების სერტიფიკატი;

ü სურსათის უვნებლობის სააგენტოს სერტიფიკატი ხილის, კაკლოვანი და კენკროვანი 
კულტურებისთვის;

ü სურსათის უვნებლობის სააგენტოს სერტიფიკატი სიმინდის და თავთავიანი 
მარცვლეული კულტურებისთვის.

 "ელექსირის" პროდუქტი შესაბამისობაშია ევროკავშირის რეგულაციებთან და უვნებელია 
ადამიანის, ცხოველისა და გარემოსათვის.

 2018 წლიდან ელექსირმა უზრუნველყო მთელი რიგი საერთაშორისო და ლოკალური 
ტესტების ჩატარება ადამიანების, მცენარეებისა და ცხოველების უმრავლესი დაავადებების 
გამომწვევ ბაქტერიებსა და ვირუსებზე. შედეგად ელექსირის დადგენილი წესით გამოყენებისას, 
ეფექტურობა გარანტირებულია.

 „ელექსირი“ არის ქართული კომპანია, რომელიც ევროპული ტექნოლოგიით აწარმოებს 
საქართველოში, ევროკავშირსა და აშშ-ში სერტიფიცირებულ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტებს. 

 "ელექსირი" გახლავთ ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური ბიო პროდუქტი, რომელიც 
ბრენდის ქვეშ აერთიანებს პროდუქტებს სამი მიმართულებით: დეზინფექცია, აგრონომია და 
ვეტერინარია.

კლიენტების პორტფოლიოკლიენტების პორტფოლიოკლიენტების პორტფოლიო



ადამიანისთვის უვნებელი და ეკოლოგიურად სუფთა/ბიო პროდუქტი, რომელიც 
სერტიფიცირებულია საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს/დაავადებათა კონტროლის ცენტრში 
და რეგისტრირებულია ევროკავშირის ქიმიური სააგენტოს ბიოციდთა ნუსხაში. 

ü ანადგურებს მავნე ბაქტერიებს, სოკოებს, ვირუსებს და მათ სპორებს, როგორებიცაა: 
(Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Salmonella, Staphylococcus, Enterococcus, 
Candida albicans, HBV, HIV, HCV, Herpes simplex, influenza A, SARS Coronavirus, 
Adenovirus, etc.);

ü არ შეიცავს სპირტს, მავნე საღებავებს, არომატიზატორებს და სხვა ალერგიულ 
ნივთიერებებს;

ü უზრუნველყოფს ხელისა და სხეულის საიმედო და სწრაფ დეზინფექციას;

ü ატენიანებს კანს და იცავს გაღიზიანებისა და გამოშრობისგან;

გამოიყენება მრავალჯერადად, უსაფრთხოა გამოყენება ბავშვებთან.

ü არ აღიზიანებს კანს, თვალებს და ლორწოვან გარსებს;

ü ახდენს ჰაერისა და ზედაპირების დეზინფექციას ქლორის მძიმე სუნის გარეშე;

ü არის მძლავრი სპორაციდული საშუალება;

ü ახდენს ბაქტერიული აპკების და სხვა ბიოლოგიური ნადების მოშორებას;

გამოიყენება ღია და დახურული სივრცეებისა და ზედაპირების სადეზინფექციოდ.

ü არ იწვევს მეტალის ზედაპირების კოროზიას (ჟანგვას);

ü ანადგურებს მავნე ბაქტერიებს, ვირუსებს, სოკოებს და მათ სპორებს;

ადამიანისთვის უვნებელი და ეკოლოგიურად სუფთა/ბიო პროდუქტი მაღალი ხარისხის 
სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების უზრუნველყოფისათვის. 

ü არ აღიზიანებს კანს, თვალებს და ლორწოვან გარსებს.

ელექსირი ხელისა და სხეულის დეზინფექტანტი

ელექსირი ჰაერისა და ზედაპირების დეზინფექტანტი

3.5₾

7₾

10₾

40₾

15₾

50₾

დეზინფექცია



„ელექსირი“ გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოებიის სტანდარტების შესაბამის 

დეზობარიერებს და სითხეს დეზობარიერებისთვის. 

დოზირება: „ელექსირის“ განზავების პროპორცია შეადგენს 1:100. (ანუ 1 ლიტრი 

ელექსირის 100 ლიტრ წყალთან გაზავებით, მიიღებთ 100 ლიტრ სითხეს 

დეზობარიერებისთვის.)

პროდუქტი სრულიად უსაფრთხოა და პროცედურის გამეორება შესაძლებელია 
მრავალჯერადად. 

პროდუქტი განკუთვნილია ცხოველების გარეგანი დამუშავებისათვის, მავნე 
ბაქტერიების, ვირუსებისა და სოკოების წარმოქმნა-განვითარების საწინააღმდეგოდ. 
სასხურებლიანი შეფუთვა, საშუალებას გაძლევთ კომფორტულად შეასხუროთ 
„ელექსირი“ ცხოველს სხეულზე, არ საჭიროებს ჩამოწმენდას და ჩამობანას. 

გამოიყენება შინაური ცხოველებისთვის, წვრილ და მსხვილფეხა 
საქონლისთვის და ფრინველებისათვის.

ელექსირი უნივერსალური დეზინფექტანტი დეზობარიერისთვის

ელექსირი ვეტერინარული ჰიგიენისთვის

100₾ 5₾

15₾

30₾



ü მძლავრი სპორაციდული საშუალება (Giardia (ლამბლია), Cryptosporidium);

გამოიყენება ცენტრალურ და ადგილობრივ წყალმომარაგების სისტემებში, 

წყალსადენის, ჭაბურღილების, რეზერვუარებისა და ფილტრების სადეზინფექციოდ.

დოზირება: 0,2% ხსნარის მისაღებად 1ლ კონცენტრატი განაზავეთ 500 ლ წყალში. 

წყლის დაბინძურების რისკის შემთხვევაში მაქსიმალური დასაშვები დოზა 1,0 % ხსნარი 

(1ლ კონცენტრატი 100 ლ წყალში).

ü ებრძვის და შლის პათოგენურ მიკროორგანიზმებს;

ü გერმანული კვლევების თანახმად კლავს სტაფილოკოკს და ენტეროკოკს;

ü არატოქსიკური და უვნებელია ადამიანის ორგანიზმისთვის;

ü მიკრობიოლოგიური კვლევების თანახმად კლავს სალმონელას და E.coli-ს;

ü რეგულარული გამოყენებისას იცავს სისტემების მილებს ორგანული ნადების 
გაჩენისგან;

ü არ იწვევს მეტალის ზედაპირების კოროზიას (ჟანგვას);
ü არ შეიცავს ალკოჰოლს, მავნე საღებავებს, არომატიზატორებს და სხვა 

ალერგიულ ნივთიერებებს;
ü არ უკარგავს წყალს ბუნებრივ მახასიათებლებს, გემოს, სუნს და ფერს.

ელექსირი სასმელი წყლისა და სისტემების დეზინფექტანტი

7₾

15₾

50₾



ü ეფექტურად ანადგურებს მავნე ბაქტერიებს, ვირუსებს, სოკოებს და მათ 
სპორებს;

ü არ არის კოროზიული ( დამჟანგავი);

 დამუშავებული ზედაპირი არ საჭიროებს წყლით ჩამორეცხვას.

ü არის ეკომეგობრული, ადამიანისთვის უსაფრთხო, სუფთა/ბიო პროდუქტი;

ü ახდენს ზედაპირების დეზინფექციას მძიმე ქლორის სუნის გარეშე;

ü არ არის ტოქსიკური, არ აღიზიანებს კანს, თვალებს და ლორწოვან გარსს;

ü არ შეიცავს ალკოჰოლს, მავნე საღებავებს, არომატიზატორებს და სხვა 
ალერგიულ

ü ნივთიერებებს;

ü შესაბამისობაშია საქართველოს მთავრობის №185 დადგენილებასთან -
„სამედიცინო, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და საზოგადოებრივი 
მნიშვნელობის დაწესებულებებში დეზინფექციისა და სტერილიზაციის 
ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“.

გამოიყენება სასტუმროებში, რესტორნებში, კაფეებში, სწრაფი კვების ობიექტებში, 
კვების გადამამუშავებელ მრეწველობაში და სახლის პირობებში. ასევე, უსაფრთხოა 
გამოყენება ბავშვებთან.

გამოყენების წესი: დაასხურეთ ელექსირი ზედაპირზე 20-25 სმ. დაშორებიდან ისე, 
რომ თანაბრად მოხდეს მისი გადანაწილება. დააყოვნეთ 1 წუთი და გაამშრალეთ 
ზედაპირი ერთჯერადი ქაღალდის ხელსახოცით ან დაელოდეთ შეშრობას. 

ელექსირი ჰორეკა და სახლის დეზინფექტანტი

20₾

25₾

40₾



ვარგისიანობა: 1 წელი.

ტექნიკური მახასიათებლები:

გამოყენება: ტექნიკური მიზნებისთვის.

დამზადებულია უმაღლესი ხარისხის უკუოსმოსური ფილტრაციით, გერმანული 
სტანდარტების შესაბამისი ტექნოლოგიით.

მოცულობა: 1 ლიტრი; 5 ლიტრი.

გამოხდილი წყალი

1₾

3,5₾



ü ებრძვის არასასიამოვნო სუნს, თვალით უხილავ 
მიკრობებს, ბაქტერიებსა და ვირუსებს.

აპარატში რეკომენდირებულია გამოიყენოთ 
„ელექსირი ზედაპირების დეზინფექციისთვის“,
რომელიც სრულიად უსაფრთხოა მგზავრე-ბისთვის, 
არ აზიანებს იმუნიტეტისთვის სასარგებლო 
მიკროფლორას და ეფექტურად ანადგურებს 
ჰაერში არსებულ ვირუსებსა და ბაქტერიებს.

შედეგიანობა:

ü ტრანსპორტის შიდა სივრცის დეზინფექცია 
გვიცავს ჰაერში არსებული ვირუსებით 
ინფიცირებისგან;

ü ხელს უწყობს ავტომობილის შიდა სივრცეში 
ჯანსაღი ატმოსფეროს შენარჩნებას;

აქვს დახვეწილი დიზაინი. ჰაერის ავტომატური 
დატენიანება და დეზინფექცია ცივი ორთქლით. 7 
ფერის კონტროლირებადი მსუბუქი განათებით, 
საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ ორთქლის 
გამომავალი მიმართულება (360° ბრუნვა) და სიჩქარე 
(რეგულირებადი ღილაკი). მოწყობილობის ქვედა 
ნაწილში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სპეციალურად 
შექმნილი გატესტილი ელექსირის ხსნარები.

მოცულობა: 2 8 ლიტრი

წონა: 1 4 კგ

ზომა: სიმაღლე - 30 სმ; დიამეტრი - 19 სმ

სიმძლავრე: 23 W

ü 4 საათი უწყვეტი რეჟიმი, 8 საათი ეტაპობრივი მოხმარებისას;
აპარატის მუშაობის რეჟიმი:

ü რეგულირებადი გაფრქვევის სიტემა;
ü აპარატი ორთქლად გარდაქმნის „ელექსირის" ბიო სადეზინფექციო სითხეს;

ზომა: 70 x 68 x108 mm.

ძაბვა: 5 ვოლტი

სიმძლავრე: 2 ვატი

კომპლექტაცია: USB კაბელი

შენიშვნა: სითხის ამოწურვისას გააჩნია ავტომატური გათიშვის ფუნქცია, ამ შემთხვევაში 
აპარატს აქვს მხოლოდ მანათობელი ეფექტი.

დასახელება: ELIXIR ტრანსპორტის სადე-ზინფექციო აპარატი

ფუნქციები: ჰაერის დეზინფექცია, გაწმენდა, დატენიანება

მოცულობა: 260 მლ

ü გამოყენება შესაძლებელია მგზავრობის პარალელურად.

ტრანსპორტის სადეზინფექციო აპარატი

ჰაერის სადეზინფექციო აპარატი

შედეგიანობა
ü დახურული სივრცეების დეზინფექციისათვის განკუთვნილი ჰაერის სადეზინფრქციო 

აპარატი გვიცავს ჰაერში არსებული ვირუსებით ინფიცირებისგან;

ü ასუფთავებს და ატენიანებს ჰაერს. 
ü ებრძვის არასასიამოვნო სუნს, თვალით უხილავ მიკრობებს, ბაქტერიებსა და ვირუსებს.

49₾

300₾ 10 საათიანი უწყვეტი რეჟიმი, რეგულირებადი  
გაფრქვევის სისტემა და მანათობელი ეფექტი.



გამოიყენება: 
საავადმყოფოებში, ლაბორატორიებში, ამბუ-
ლატორიებში, სკოლებში, ფრინველების 
ფერმაში, დასუფთავების ინდუსტრიაში სა-
ზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაწესებულებებში, 
ვეტერინარულ კლინიკებში, საბავშვო ბაღებსა 
და მოხუცთა თავშესაფრებში.

ü 360°ჰორიზონტალური ბრუნვა სრული 
დეზინფექციისთვის, უნიკალური დიზაინი;

ü რეგულირებადი გამოფრქვევის სიხშირე;

მუშაობის პრინციპი: 

 ინდუსტრიული ნისლმდენი აპარატი სპეციალუ-
რად შექმნილია დიდი ოთახებისთვის, გამოიყენება 
სუპერმარკეტებში ხილისა და ბოსტნეულის სექციები-
სათვის, საწყობებში ტენიანობის რეგულირებისათვის, 
დახურულ სივრცეებში, თავშეყრის ადგილებში ჰაერის 
დეზინფექციისა და დატენიანებისათვის. 

 ინდუსტრიული ნისლმდენი აპარატის მუშაობის 
პარალელურად, დახურულ სივრცეში ან აპარატის 
მუშაობის პერიმეტრზე ადამიანებისა და ცხოველების 
ყოფნა მათი ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ 
წარმოადგენს. 
 მადეზინფიცირებელ და დამატენიანებელ 
მოწყობილობას აქვს ავტომატური გამორთვის 
მექანიზმი, სადეზინფექციო სითხის ამოწურვისას 
აპარატი ავტომატურად ითიშება, რაც  უზრუნველ-
ყოფს მის უსაფრთხო მუშაობას.

პროგრამირებადი შიდა მოცულობა: საშუალოდ 0-1000 მ3 CE სერტიფიკატი

ნისლის გაფრქვევის სიჩქარე: 80 მეტრი/წამი;

ü აეროზოლის მშრალი და ნოტიო პროექცია, რომელიც ეფექტურია 
აპარატიდან 15 მეტრის მანძილზე.

წონა: 6,3 კგ; 1100 w 220 V AC 50-60 Hz ელექტრული ძრავა

ნაწილაკის ზომა: 7 - 20 მიკრონი;

მახასიათებლები: 

ü რეგულირებადი ბრუნვის სიჩქარე;
ü გარანტირებული ერთგვაროვანი ფრქვევის განაწილება 360° ცილინდრით;

BioXSpray სადეზინფექციო აპარატი

ü  მოსახერხებელი სახელურის დიზაინი და 4 ბორბალი ქვედა ნაწილში დაგეხმარებათ 
აპარატის ადვილად გადაადგილებაში. 

ü    ნისლის გამოფრქვევის მაქსიმალური დონე - 2000 მლ/ სთ-ს. 

მახასიათებლები: 

ü  ადვილად წასაკითხ LED დისპლეის აქვს სენსორი და მოყვება დისტანციური მართვის 
ხელსაწყო.

ü    23 ლ მოცულობის წყლის ავზი. 

ინდუსტრიული ნისლმდენი აპარატი

7833₾

1200₾



(+995) 322 033 233

info@elixir.ge

www.elixir.ge
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