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KASVOSUOJAIMEN JA KASVOMASKIN KÄYTTÖTURVALLISUUTTA VOI
PARANTAA HELPOSTI LAAJALTI TUTKITULLA ZOONOLLA
THL on julkaissut suosituksensa 13.08.2020 kasvomaskin käytöstä toisten
suojaamiseksi*. Erityisenä painopisteenä on julkinen liikenne. Mm. Lontoon julkinen
liikenne – Traffic for London (TfL) – on valinnut Zoono tuotteet kaikkien tutkittujen
tuotteiden joukosta COVID-19 pandemian vastaiseen taisteluun
THL suosittaa maskin käyttöä, kun
•
•
•

olet joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
olet matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on välttämätön syy
liikkua kodin ulkopuolella
palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta, kuten lentokentältä,
karanteeniin ja lisäksi, jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin
ulkopuolella
JOUKKOLIIKENNE
Zoono pintadesi on ainutlaatuinen, koska se suojaa käsiteltyjä pintoja pitkäkestoisesti ja se
ei pelkästään desinfioi pintoja kertaluonteisesti kuten kaikki muut markkinoilla olevat
desinfiointituotteet tekevät. TfL testasi Zoonoa onnistuneesti jo vuonna 2015
liikennevälineiden desinfiointiin ja valitsi sen viime keväänä lisäsuojaksi COVID-19
pandemiaa vastaan Lontoon metroon, linja-autoihin ja takseihin (Lontoon väkiluku ~9
miljoonaa ihmistä). Yhdellä käsittelyllä Zoono pintadesi suojaa elottomia pintoja
parhaimmillaan jopa 30 vuorokautta. Käytännössä Zoono käsittely tehdään
joukkoliikenteessä useammin kohderyhmästä ja tilanteesta riippuen – yleensä kahden
viikon välein ja takseissa tietysti vähintään kerran viikossa.
KASVOSUOJAIMET JA KASVOMASKIT
Kasvosuojainten ja kasvomaskien lisäsuojaksi Zoono pintadesi soveltuu myös
erinomaisesti. Suihkuta tuotteen molemmat puolet kerran päivässä ja anna sen kuivua
ennen käyttöä. Zoono on elintarvikelaatuinen ja se ei sisällä alkoholia, hopeaa eikä
vetyperoksidia. Aktiivisena tehoaineena on kvaternäärinen ammoniumyhdiste joka sitoutuu
tiukasti kaikille käsitellyille pinnoille ja tuote on käyttöturvallisuutensa ansiosta kyetty
validoimaan käytettäväksi myös AIRBUS ja BOEING alustoille. Zoono pintadesi on läpäissyt
onnistuneesti mm. EN14476 testin (Virucidal test against Coronavirus).

Zoono tuotteisiin kuuluu myös Zoono käsidesi joka suojaa taudinaiheuttajia vastaan jopa 24
tuntia/kertakäsittely. Zoono käsidesi kestää normaalin käsien pesun ja alkoholihuuhteen
käytön tehoaan menettämättä. Zoono tuotteista löytyy yli 150 tutkimusta
maailmanlaajuisesti.
Lisätietoja:
* https://thl.fi/fi/-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoa-toisten-suojaamiseksi-kasienpesu-ja-turvavalit-ovattarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja?redirect=%2Ffi%2F
SYMPPIS TIEDOTE 29.2.2020: Uudentyyppiset pitkäkestoiset käsi- ja pintadesit tehoavat myös
koronavirukseen
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