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ü ISO 9001 - ხარისხის მართვის სერტიფიკატი;

ü ISO 14000 - გარემოზე ზემოქმედების უსაფრთხოება;

ü ISO 22000 - სურსათის უვნებლობა;

ü NSF-ის აშშ-ს უსაფრთხოების სერტიფიკატი;

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

ü ევროკავშირის ქიმიური სააგენტოს რეგისტრაცია;

ü ევროკავშირის ბიო სერტიფიკატი;

ü "ელექსირი" დეზინფექტანტების რეგისტრაცია გერმანიაში;

ü "ელექსირი" უნივერსალური სადეზინფექციო საშუალება - სერტიფიკატი საფრანგეთში;

ü "ელექსირი" უნივერსალური სადეზინფექცო საშუალების - სერტიფიკატი ესტონეთში;

ü სურსათის უვნებლობის სააგენტოს სერტიფიკატი სასათბურე კულტურებისთვის;

ü ხარისხის ნიშანი;

ü სურსათის უვნებლობის სააგენტოს სერტიფიკატი ვაზისთვის;

ü რეცენზია - ჰიგიენურ ტოქსიკოლოგიური კვლევის სერტფიკატი;

ü უკრაინის სადეზინფექციო სერტიფიკატები;

ü საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული 
ცენტრის სადეზინფექციო სერტიფიკატი;

ü სურსათის უვნებლობის სააგენტოს სერტიფიკატი კარტოფილის და ჭარხლისთვის;

ü სურსათის უვნებლობის სააგენტოს სერტიფიკატი სიმინდის და თავთავიანი 
მარცვლეული კულტურებისთვის.

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

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

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

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

კლიენტების პორტფოლიოკლიენტების პორტფოლიოკლიენტების პორტფოლიო



პრევენციისთვის:      განაზავეთ 1:500 (1ლ „ელექსირი მეღორეობისთვის“ - 500ლ 
წყალი) პროპორციით.

გაუსნებოვნებისთვის: განაზავეთ 1:250 (1ლ „ელექსირი მეღორეობისთვის“ - 250ლ 
წყალი) პროპორციით.

ლაბორატორიული კვლევებით დასტურდება რომ „ელექსირი“ ანადგურებს 
E.coli., სალმონელას, ენტეროკოკს და სხვა ფართოდ გავრცელებულ მავნე 
მიკროორგანიზმებს. აღნიშნულს დიდი მნიშვნელობა აქვს მეღორეობის სექტორში, 
რადგან მაგ. სალმონელოზის და მსგავსი ჯგუფის ინფექციურ დაავადებათა ძირითად 
წყაროდ ძალიან ხშირად გვევლინება ღორი, როგორც მატარებელი და გადამტანი.

დიარეის დროს:      განაზავეთ 1:100 (1ლ „ელექსირი მეღორეობისთვის“ - 100ლ 
წყალი) პროპორციით.

გაუსნებოვნებისთვის: განაზავეთ 1:250 (1ლ „ელექსირი შინაური ცხოველებისთვის“ 
- 250 ლ წყალი) პროპორციით.

მოგცემთ საშუალებას ეფექტურად ებრძოლოთ ნაწლავის ჩხირით, სალმონელა 
და სხვა მავნე მიკროორგანიზმებით გამოწვეულ დაავადებებს და იზრუნოთ: თქვენი 
შინაური ცხოველის ორგანიზმში მავნე ბაქტერიების განადგურებაზე; იმუნიტეტის 
გაძლიერებასა და სიჯანსაღეზე; საცხოვრებელი გარემოს მაღალი ჰიგიენური 
სტანდარტისა და თქვენი ჯანმრთელობის უზრუნველყოფაზე.

პრევენციისთვის:    განაზავეთ 1:500 (1ლ „ელექსირი შინაური ცხოველე-
ბისთვის“ - 500 ლ წყალი) პროპორციით.

ელექსირი მეღორეობისთვის

ელექსირი შინაური ცხოველებისთვის
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ვეტერინარია



ელექსირი მეფრინველეობისთვის

ü მდგრადობა დაავადებების საკმაოდ ფართო სპექტრის წინააღმდეგ;

ü ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი (რძე, რძის პროდუქტები, ხორცი).

განკუთვნილია მესაქონლეობაში პირუტყვის დაწყურებისათვის განკუთვნილი 
წყლის გაუსნებოვნებისთვის. “ელექსირი მესაქონლეობისთვის” ლაბორატორიულად 
დადასტურებული კვლევებით კლავს E.coli, სალმონელა, ენტეროკოკი და სხვა მავნე 
პათოგენებს. რომელიც ხშირად გვხვდება მსხვილფეხა პირუტყვთან და საშიშია, 
როგორც საკუთრივ ცხოველის, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობისთვისაც.

პრევენციისთვის:      განაზავეთ 1:500 (1ლ „ელექსირი მესაქონლეობისთვის“ - 
500ლ წყალი) პროპორციით.

ü ცხოველის გაძლიერებული იმუნიტეტი;

გაუსნებოვნებისთვის:  განაზავეთ 1:250 (1ლ „ელექსირი მესაქონლეობისთვის“ - 
250ლ წყალი) პროპორციით.
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მნიშვნელოვნად ამცირებს პათოგენებით და სხვა მავნე მიკროორგანიზმებით 
გამოწვეული დაავადებების შემთხვევებს და გაძლევთ საშუალებას მიიღოთ:

გაუსნებოვნებისთვის:  განაზავეთ 1:250  (1ლ „ელექსირი მეფრინველეობისთვის“ - 
250 ლ წყალი) პროპორციით.

ü ორგანულ/ბიო წარმოებასთან თავსებადი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი 
(კვერცხი, ხორცი);

ü სიკვდილიანობის შემცირებული რისკი;
ü ფრინველთა გაძლიერებული იმუნიტეტი.

პრევენციისთვის:      განაზავეთ 1:500 (1ლ „ელექსირი მეფრინველეობისთვის“ - 
500 ლ წყალი) პროპორციით.

ელექსირი მესაქონლეობისთვის



ელექსირი თევზისთვის

ü მავნე მიკროორგანიზმების განადგურების ხარჯზე საწარმოო წყლის 
მკვეთრად გაუმჯობესებულ ხარისხს;

პრევენციისთვის:   განაზავეთ „ელექსირი თევზისთვის“ 1:500 (1ლ 
„ელექსირი“- 500ლ წყალი) პროპორციით.

„ელექსირი“ თევზსაშენ მეურნეობებში უზრუნველყოფს:

განკუთვნილია თევზსაშენების საწარმოო წყლის გაუსნებოვნებისთვის. 
საწარმოო ინფრასტრუქტურისა და ზოგადად გარემოს დაბინძურება 
განაპირობებს სხვადასხვა ბაქტერიული თუ ვირუსული წყლისმიერი ინფექციის 
გავრცელებას, რაც გამოწვეულია როგორც ბაქტერიების თვითჩასახვით, ასევე 
დაბინძურებულ წყალთან სხვადასხვა სახის კონტაქტით. შედეგად თევზსაშენებში 
ზოგჯერ თევზის საკვებიდანაც კი გვხვდება: E.coli., სალმონელა, ენტეროკოკი 
და სხვა ცოცხალი მავნე მიკროორგანიზმები, რომელთა წინააღმდეგ 
„ელექსირის“ ეფექტურობა დასტურდება ლაბორატორიული კვლევებით.

ü სიკვდილიანობის მკვეთრ შემცირებას;
ü ეკოლოგიურად სუფთა ბიო პროდუქტის მიღებას.

გაუსნებოვნებისთვის: განაზავეთ „ელექსირი თევზისთვის“ 1:250 (1ლ 
„ელექსირი“- 250ლ წყალი) პროპორციით.

7₾

10₾

35₾



გამოიყენება: 

ü რეგულირებადი გამოფრქვევის სიხშირე;

მუშაობის პრინციპი: 
ü 360°ჰორიზონტალური ბრუნვა სრული 

დეზინფექციისთვის, უნიკალური დიზაინი;

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

 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. 

 მადეზინფიცირებელ და დამატენიანებელ 
მოწყობილობას აქვს ავტომატური გამორთვის 
მექანიზმი, სადეზინფექციო სითხის ამოწურვისას 
აპარატი ავტომატურად ითიშება, რაც  უზრუნველ-
ყოფს მის უსაფრთხო მუშაობას.

 ინდუსტრიული ნისლმდენი აპარატის მუშაობის 
პარალელურად, დახურულ სივრცეში ან აპარატის 
მუშაობის პერიმეტრზე ადამიანებისა და ცხოველების 
ყოფნა მათი ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ 
წარმოადგენს. 

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

ü რეგულირებადი ბრუნვის სიჩქარე;
ü გარანტირებული ერთგვაროვანი ფრქვევის განაწილება 360° ცილინდრით;
ü აეროზოლის მშრალი და ნოტიო პროექცია, რომელიც ეფექტურია 

აპარატიდან 15 მეტრის მანძილზე.

მახასიათებლები: 

ნისლის გაფრქვევის სიჩქარე: 80 მეტრი/წამი;

პროგრამირებადი შიდა მოცულობა: საშუალოდ 0-1000 მ3 CE სერტიფიკატი

ნაწილაკის ზომა: 7 - 20 მიკრონი;

BioXSpray სადეზინფექციო აპარატი

მახასიათებლები: 

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

ü    23 ლ მოცულობის წყლის ავზი. 

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

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

ინდუსტრიული ნისლმდენი აპარატი

7833₾

1200₾



(+995) 322 033 233

info@elixir.ge

www.elixir.ge
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