


Spitale. clinici, cabinete stomatologice, clădiri de birouri, gări, aeroporturi, restaurante, pub-uri, săli de sport, școli, 

universități, fabrici, supermarketuri, centre comerciale, centre de conferințe, stadioane,toate locurile unde se adună sute

de oameni. Însăși existența acestor locuri este amenințată din cauza contaminării necontrolate, sistemele actuale de 

igienă nu funcționează, dezinfectanții tradiționali nu funcționează! Avem nevoie de o tehnologie mai bună în domeniul 

igienei!

Dezinfectanții tradiționali oferă o soluție pe termen scurt, care este predispusă la erori umane, ceea ce este necesar

sunt metode mai eficiente de oprire a creșterii microorganismelor infecțioase care se formează pe suprafețe.

O suprafață este curată doar până la următoarea atingere infectată!

Tehnologia Resysten® oferă o soluție de igienă durabilă, pe termen lung, începând cu o aplicare anuală, pentru a 

menține suprafețele critice de contact curate de microorganismele infecțioase timp de 12 luni, economisind timp, 

prevenind erorile umane, economisind costuri și salvând vieți.

Igienă de nouă generație! 



Prin dezvoltarea produsului Resysten o inovație maghiară, noi ducem 

mai departe moștenirea lui Semmelweis.

Moștenirea noastră
Ignaz Philipp Semmelweis a fost un medic și om de știință maghiar, cunoscut acum și ca unul dintre

primii pionieri în domeniul procedurilor antiseptice. Supranumit și "salvatorul mamelor", Semmelweis a

descoperit că incidența febrei puerperale (“febra la lăuze") poate fi drastic redusă prin dezinfectarea

mâinilor în clinicile de obstetrică. Febra puerperală era des întâlnită în spitalele de la mijlocul secolului

al XIX-lea și era adesea fatală. Semmelweis a propus practica spălării mâinilor cu soluții de var clorurat

în 1847, în timp ce lucra la prima Clinică de Obstetrică a Spitalului General din Viena, unde secțiile de

medici aveau o mortalitate de trei ori mai mare decât cele de moașe. A publicat o carte cu

descoperirile sale în Etiologia, Conceptul și Profilaxia febrei puerperale. În ciuda diferitelor publicări ale

rezultatelor ce demonstrau că spălarea mâinilor reducea mortalitatea la sub 1%, observațiile lui

Semmelweis au intrat în conflict cu opiniile științifice și medicale stabilite ale vremii, iar ideile sale au

fost respinse de către comunitatea medicală. El nu a putut oferi nicio explicație științifică acceptabilă

pentru descoperirile sale, iar unii medici s-au simțit ofensați de sugestia că ar trebui să se spele pe

mâini, ridiculizându-l pentru asta. În 1865, Semmelweis, devenit din ce în ce mai vehement, a fost

internat într-un azil de alienați mintal de către colegii săi sub pretextul unei căderi nervoase a

acestuia. În azil a fost bătut de gardieni. A murit 14 zile mai târziu, din cauza unei răni cangrenoase la

mâna dreaptă care ar fi putut fi cauzată de loviturile suferite. Bunele practici ale lui Semmelweis au

câștigat acceptare pe scară largă la doar câțiva ani de la moartea sa, când Louis Pasteur a

confirmat teoria germenilor, iar Joseph Lister, acționând pe baza cercetărilor microbiologului francez,

a profesat și operat folosind metode

igienice, cu mare succes.

Totul se rezumă la o igienă mai bună!



riscurile cu privire la igienă ce 
rezultă din eroare umană.

reduce

În mod continuu

menținerea curățeniei 
echipamentului medical.

și mai ușoară
Mai eficientă

contribuie le reducerea riscului 
infecțiilor și al epidemiilor.

pe suprafețe
Puritatea constantă

Pacienții stau mai puțin în spital reducând 
numărul zilnic de spitalizări și costurile 
asociate acestora

a costurilor

Beneficii de reducere

Tehnologia Resysten®

Preluați controlul asupra contaminării
Reducere de 99% într-un an

Resysten este un produs unic, dar include și serviciul de aplicare al acestuia. Igiena este o chestiune de viață și de moarte. Nu 
puteți trata un aspect atât de important ca pe un proiect de bricolaj. Folosind cele mai moderne pistoale de pulverizare
electrostatică, Resysten este aplicat de aplicatori profesioniști autorizați.
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Industria alimentară
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REGULAMENTUL UNIUNII EUROPENE(PRODUSE BIOCIDE) NOTIFICARE PRODUS BIOCID

Aprobare reglementară PCS101402

Resysten este un strat de protecție antimicrobiană, cu o eficacitate de până la 12 luni. Stratul protector Resysten se 
bazează pe o soluție dezvoltată într-un mod unic, soluție care, atunci când este aplicată pe orice suprafață, creează o 
barieră care previne formarea sau apariția agenților patogeni.



Deversare toxică – sau țintire precisă

Resysten® Ecologic

Utilizarea masivă a dezinfectanților prezintă riscuri pentru 
fauna sălbatică urbană și pentru mediu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7346835/


La cererea Budapest bank, am tratat cu Resysten®, spațiul de birouri, cantinele, și camerele personalului. Graficul

indică în mod clar starea de igienă înainte și după tratament.

Budapest bank – bancă de încredere pentru persoane fizice în Ungaria

Resysten® Banking 

Reducere a 
contaminării 

biologice după 4 
luni 94.01% 



La cererea EximBank am tratat cu Resysten®, spațiile de birouri, cantinele și camerele personalului. Graficul indică în

mod clar starea de igienă înainte și după tratament.

Eximbank – Bancă de export din Ungaria

Resysten® Banking 

Reducere a contaminării biologice după 7 luni 99.06% 



La solicitarea băncii CSOB, parte din grupul bancar KBC din Belgia, am tratat cu Resysten®, spațiul de birouri,

cantinele și camerele personalului. Graficul indică în mod clar starea de igienă înainte și după tratament.

Banca CSOB  – cea mai mare bancă pentru persoane fizice din Cehia

Resysten® Banking 

Reducere a 
contaminării 

biologice după
1 lună 91.06% 



La cererea companiei FOXCONN am tratat cu Resysten® spațiile comune ale fabricii, spațiul de birouri, cantinele și camerele personalului. Graficul indică în mod

clar starea de igienă înainte și după tratament.

Cel mai mare producător sub-contractant de 
componente electronice la nivel mondial

Resysten® birou și producție

Reducere a contaminării biologice după 10 luni – 96.97% 



La cererea companiei SAP am tratat cu Resysten® spațiile comune, spațiul de birouri, cantinele și camerele

personalului. Graficul indică în mod clar starea de igienă înainte și după tratament.

Cea mai mare companie din Germania pe baza 
capitalizării bursiere

Resysten® birou

Reducere a contaminării 
biologice după

4 luni :

99.63%



La cererea companiei Claas am tratat cu Resysten® spațiile comune ale fabricii, spațiul de birouri, cantinele și camerele personalului. Graficul indică în mod

clar starea de igienă înainte și după tratament.

Cel mai mare producător de echipamente agricole din Europa 

Resysten® în agricultură

Reducere a contaminării biologice după 8 luni – 96.75% 



La cererea companiei Philip Morris am tratat cu Resysten® spații comune ale fabricii, spațiul de birouri, cantinele și camerele personalului. Graficul indică în

mod clar starea de igienă înainte și după tratament.

Cea mai mare companie de tutun la nivel mondial

Resysten® birou, logistică și depozitare

Reducere a contaminării biologice după 9 luni – 91% 



La cererea companiei Mylan am tratat cu Resysten® spațiile comune ale fabricii, spațiul de birouri, cantinele și camerele personalului. Graficul indică în mod

clar starea de igienă înainte și după tratament.

Mylan - cea mai mare companie de produse farmaceutice generice la nivel 
mondial

Resysten® în industria farmaceutică

Reducere a contaminării biologice după 11 luni – 90.6% 



Resysten® Testare PWC  

Evaluarea eficacității produsului „‟RESYSTEN‟‟ pe baza abilității sale 
declarate de a controla concentrația bacteriană a unei suprafețe în timp 
odată ce a fost aplicat.

CONCLUZIE

Toate suprafețele după ce au fost 
tratate cu produsul supuse 
testului au indicat o reducere 
semnificativă a concentrației 
bacteriene și niciuna dintre acestea 
nu a indicat concentrații 
bacteriene mai ridicate decât cele 
inițiale. Din rezultatele obținute se 
poate concluziona faptul că 
RESYSTEN reacționează conform 
eficacității sale declarate. 



Cel mai mare lanț de supermarketuri din Irlanda

Alte industrii Resysten® Comerț

96,2%
Reducere a contaminării 

biologice:

Readings
21/08/2021 30/09/2021

Swab Location RLU Reading Result RLU Reading Result % Drop
1 Trolley Handle 1676 Fail 45 Pass 97.3%
2 SelfService Till (53) 462 Fail 5 Pass 98.9%
3 Checkout Till (no.1) 1283 Fail 0 Pass 100.0%
4 Credit Card Terminal (till2 ) 292 Fail 48 Pass 83.6%
5 Door To Off Licence 548 Fail 26 Pass 95.3%
6 Ice Cream Fridge door handle 737 Fail 45 Pass 93.9%
7 Coffee Machine Screen 456 Fail 38 Pass 91.7%

5454 207 96.2%

Readings on 21/8/21 witnessed by night manager Justin
Readings on 30/9/21 witnessed by Rosarie



Am tratat cu stratul protector Resysten® suprafețele cele mai critice la un supermarketaces din Liffey Valley în Dublin, Irlanda

Cu stratul igienizant fotocatalitic Resysten® am obținut

rezultate spectaculoase. Graficul indică în mod clar

starea de igienă a cărucioarelor de cumpărături

înainte și după tratament.

Tesco A 3a cea mai mare companie de 
desfacere pe plan global

Alte industrii Resysten® Comerț

99,99%
Reducere a contaminării 

biologice:

Tesco Liffey Valley
Reading 
Prior to 

Application

Follow Up 
Test

15/12/2020 20/01/2021
Staff Canteen Table 2729 0
Hot Water Boiler Handle 606 0
Self Scan Screen 670 2
Lift Buttons/ Rail 1101 0
Shopping Trolly (Tagged) 473 0

Este utilizat dispozitivul ATP Hygiena 



Master Good Kft. 1 milion de pui procesați în fiecare săptămână.
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Master Good Ltd. ATP measurement results
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Resysten® industria alimentară

La cererea companiei Master Good Ltd, cel mai mare producător avicol din regiunea de nord-est a Ungariei, am tratat o serie de camere și 

utilaje cu stratul igienizant fotocatalitic Resysten® . 

Graficul indică în mod clar starea de

igienă a suprafețelor înainte și după

tratament.

87%

Reducere a contaminării 
biologice în 24 de puncte 

măsurate:

O singură aplicare prin pulverizare



ZWACK Kft.

Resysten® Industria băuturilor
Zwack este cea mai mare distilerie din Ungaria. Resysten a demonstrat o tendință de îmbunătățire spre sfârșitul perioadei de testare,

reducând în mod cumulativ numărul de microbi vii pe suprafețe cu 72%→88% și nu a fost găsită nicio colonie de mucegai la 

momentul inspecției. Deoarece măsurătorile nu au fost precedate de curățenie, se poate deduce că doar stratul protector a fost cel 

care a putut produce rezultatele de mai sus. Un exemplu concret este protecția conferită lichiorului Unicum păstrat în butoaie de 

lemn în beciul din locația din Budapesta. Sistemul de beciuri este suspus umidității și infiltrațiilor de apă în mod continuu, iar 

temperatura favorabilă este sursa unui mare număr de microorganisme și colonii fungice/ de mucegai  nedorite. Sistemele noastre 

sunt adecvate în mod ideal pentru tratamentul și neutralizarea acestora, iar noi dispunem și de tehnologii speciale de pre-curățare și 

protecție a suprafețelor

87%

Reducere a contaminării 
biologice

O singură aplicare prin pulverizare
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Resysten® Industria băuturilor

80%

Reducere a contaminării 
biologice

O singură aplicare prin pulverizare

Tratamentul suprafețelor critice în sala de conferințe din biroul fabriciiPlzensky Prazdroj, a. s. din Myslbek, Ovocny trh 8, 110 
00 Praga 1 cu stratul cu protecție de durată Resysten® . S-a stabilit faptul că performanța acestuia a fost în conformitate cu 
specificațiile și acordul convenite: 
Aplicarea stratului protector prin pulverizare s-a desfășurat în conformitate cu acordul stabilit, rezultatele au fost foarte bune, 
totul a fost foarte bine – clientul a fost mulțumit de rezultat



La cererea companiei METRO Ltd din luna aprilie a anului 2020 am tratat cu stratul protector Resysten® cele mai critice suprafețe dintr-un

supermarket – căruciorul de cumpărături. Un cărucior de cumpărături are cu 361 mai mulți agenți patogeni decât clanțele de la ușile toaletelor

Cu stratul igienizant fotocatalitic Resysten® am obținut

rezultate spectaculoase. Graficul indică în mod clar

starea de igienă a cărucioarelor înainte și după

tratament.

METRO – Al 4-lea cel mai mare lanț de supermarketuri pe plan global

Other industries Resysten® Comerț

99,7%
Reducere a contaminării 

biologice:
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Reducere a contaminării 
biologice:

82%

SPAR Hungary Ltd.
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Spar meat processing  - ATP measurement results
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La cererea companiei SPAR Hungary Ltd, am tratat cu Resysten® echipamentele utilizate zilnic dintr-o fabrică de procesare a cărnii. Graficul indică în mod clar starea

de igienă a suprafețelor înainte și după tratament.

Resysten® Industria alimentară

Graficul indică în mod clar starea de

igienă a suprafețelor înainte și după

tratament.

O singură aplicare prin pulverizare



În anul 2020 am tratat cu stratul igienizant fotocatalitic Resysten® unul dintre cele mai riscante articole din Aeroportul Liszt Ferenc din Budapesta, tăvile de la

controlul de securitate pentru pasageri. Aeroportul deservește 40.000 pasageri într-o zi obișnuită.

Budapest Airport Zrt.

99,6%

Graficul indică în mod clar starea de igienă

a suprafețelor înainte și după tratament.

Alte industrii Resysten® la aeroport

Reducere a contaminării 
biologice:

307829

188003
164713

422640

331 965 1582 238
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

Low wall tray High wall tray Padded tray Padded tray sidewall

Aeroportul BUD – tăvi securitate –
măsurători ATP

RLU values T0-2020.03.19. RLU values T1-2020.06.24.



VT-ARRIVA este unul dintre cei mai importanți jucători pe piața de transport al pasagerilor din Ungaria. La cererea companiei VT ARRIVA, am tratat

cabinele, barele de mână, automatele de bilete și butoanele de oprire cu stratul igienizant fotocatalitic Resysten® .

Other industries Resysten® on the buses

96,2%

Graficul indică în mod clar starea de

igienă a suprafețelor înainte și după

tratament.

Reducere a contaminării 
biologice:
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97%
Reducere a contaminării 

biologice:

Alte industrii Resysten®

27 km de balustradă de scară rulantă
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Peste 1 milion de pasageri pe zi!



La cererea companiei Audi Hungaria Zrt. am tratat cu Resysten® grupurile sanitare și camerele personalului. Graficul indică în mod clar starea de

igienă înainte și după tratament. Zonele vizate; spațiul fabricii, spațiul personalului, toaletele și băile

Audi Hungaria Zrt.
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Audi Hungaria Zrt. ATP measurement results

RLU value (13/03/17; 21/05/17) - before treatment Control value (26/09/17)

98%
Reducere a contaminării 

biologice:

Alte industrii Resysten® în fabrică



La cererea companiei Magyar Telekom Group am tratat cu Resysten® fiecare nivel al clădirii de birouri, și magazinele. Graficul indică în mod clar

starea de igienă a suprafețelor înainte și după tratament.

Magyar Telekom Group – principalul furnizor ICT din Ungaria

99,5%

Alte industrii Resysten® la birou

Reducere a contaminării 
biologice:
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Am aplicat stratul protector Resysten® pe interiorul vehiculelor Serviciului Național de Ambulanță. Scopul soluției preventive de durată este acela de a

împiedica contaminarea încrucișată între două proceduri convenționale de curățare și dezinfectare prin inhibarea aderării microbiene și a formării de

biofilm bacterian prin asigurarea unor suprafețe curate.

Serviciul Național de Ambulanță

Graficul indică în mod clar starea de igienă

a suprafețelor înainte și după tratament.

97%
Reducere a contaminării 

biologice:

Resysten® Serviciul de ambulanță
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Resysten® Secția de Oncopediatrie

În Secția Oncopediatrică am tratat cu stratul igienizant fotocatalitic Resysten® pereții, clanțele și mânerele ușilor, chiuvete, noptiere, capetele paturilor, și

stativele pentru perfuzii.

Instituția își dorește să prevină infectarea copiilor cu un sistem imunitar slăbit cu agenți patogeni dăunători.

Graficul indică în mod clar starea de igienă

a suprafețelor înainte și după tratament.

Reducere a contaminării 
biologice:

92%

A 2-a Clinică Pediatrică a Universității Semmelweis
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Resysten® Controlul infecțiilor

Vă sună cunoscut? Dacă nu este
Covid, întotdeauna va fi altceva!

Știri din iulie 2021



Resysten® contra superbacteriei
spitalicești MRSA (stafilococul auriu)

“Evaluareasuprafețelortratate cu Resystendemonstreazăo inactivare
semnificativăa MRSA cu o reducere(99,6%) observatădupă4 ore de 
expunerela luminăvizibilăîntr-o camerăcu condiții standard (nu a fost
utilizatăniciosursăde lumină UV de laboratorîn acesteexperimente). 
Experimentelede control pe suprafețenetratateau confirmatcă
agentulpatogenestestabilpe durataexperimentelor, fără pierderide 
viabilitate.
S-a observato inactivaresemnificativăîn timpul expuneriila întuneric, 
care se presupunecă rezultădin includereaunui compusbiocidîn plus 
față de semiconductorulfotocatalitic de bază.
Este adeseacazulca inactivareafotocataliticăa bacteriilorsăaibă loc
printr-un mecanismde dezintegrareexponențială(adicăo relație
estompată care demonstreazăo reduceremaimicăodată cu trecerea 
timpului), prin urmareratelede reducereprin expunereaprelungită la 
lumină(8 ore față de 4 ore) ar confirmadateleprezentate în mod 
obișnuitîn literatura științifică, undenu se observăo inactivare
semnificativmaimare la perioadelungi de expunere. În schimb, acest
lucrudemonstreazăcă stratul protector inactiveazărapid un nivel
ridicat de agențipatogeniîn 4 ore (timpul minim de expunerespecificat
în BS ISO 27447).” Teste desfășurate deDr Patrick Dunlop, Dr Nigel Ternan, Dr Bill Snelling

“Pe baza experienței noastre academice de 20 de ani în domeniu (lucrul cu
materiale fotocatalitice pentru aplicații de dezinfecție), un strat protector ce
demonstrează inactivarea unui nivel ridicat de agent patogen relevant din punct de
vedere clinic, evaluat prin metoda standard ISO în urma expunerii la lumină de
laborator de bază, este considerat a fi un biocid foarte puternic. Sistemul Resysten
este probabil unul dintre cele mai active straturi biocide fotocatalitice cu care am
lucrat până în momentul de față.”



Resysten® contra Clostridium difficile

”În mod uimitor, Resystenne-a îndreptat eforturile de control al infecțiilor în direcția corectă. Întrucât fiecareinfecțieși fiecarezi suplimentarăpe 
care o petreceun pacientîn spital reprezintăcosturisemnificativeși sarcinisuplimentarepentrupersonalulspitalicescextins, reieseclardin 
rezultatecă implementareasistemuluicu strat protectors-a dovedita fi utilă pentruinstituția noastră, astfel încât ne planificăm să implementăm 
această soluție și pe termen lung. Pe lângărezultateleobiectiveale controluluiinfecției, utilizareaare și un impact public și social favorabil, recepția
și reacția generalăcu privire laimplementareasistemuluicu strat protectorestedeosebit de bună.” 

Bazat pe Raportul Anual cu privire la igienă pe anul 2019 al Comitetului de Control al Infecțiilor și Antibiotice al SpitaluluiFelső-Szabolcsi
din data de 25 februarie2020, Kisvarda

2019 a marcat un an de utilizare a produsului 
Resysten

8 secții, 620 spitale regionale

70% îmbunătățire



Resysten® economii de costuri în servicii 
medicale

Se estimează că internarea 
într-un spital NHS costă 400£ 

pe zi.
• 7200£ economisiți pe zi la internări
• 2.628.000£ economisiți pe an (un singur spital)
• UK NHS – economiile totale pe un an de la 1225 spitale = 3.219.300.000£,

trei miliarde de lire sterline pe an. 



Resysten® teste SGS 

SGS este cea mai importantă companie
de inspecție, verificare, testare și
certificare pe plan mondial, care 
operează o rețea de peste 1.800 de 
birouri și laboratoare pe întreg 
mapamondul. 

www.sgs.com

Saltul de la curățenie la protecție totală și control asupra infecțiilor.

Serviciile noastre sunt conforme cu standardele internaționale și sunt certificate de Laboratoarele SGS. 



Resysten® economii de costuri

În prezent - șters după fiecare zbor de 4 ori pe zi
Cost HR și produs – 150 Euro pe zi de avion.

55.000 Euro pean – pe avion
Resysten– 1 strat pe an– 4 verificări pe an

15.000 Euro pe an– pe avion

În prezent, ștergerea, dezinfectarea și curățenia unui 
autobuz obișnuit - 50 Euro pe zi
Într-un an – 18.250 Euro pean

Utilizarea sistemului Resysten timp de un an, inclusiv 
4 verificări – 900 Euro pean

Economie – 1 strat pe an – la un zbor de 
15.000 Euro pean – pe avion



National Food Safety Office SGS Group

Medical & Academic - Parteneri

National Public Health Center 

EUROPEAN UNION
Ireland

Global Medical Device Nomenclature UK

University of Szeged



În presă

Curățareacoronavirusului
Startup-urile care se concentrează asupra soluțiilor inovatoare 

de dezinfecție înregistrează o creștere uriașă a interesului.
Link la articolul complet

CompaniaResystendin Ungariaa inventat un strat 
igienizantcare ucide coronavirusulși alți microbi, și previne 
instalarea acestora pe suprafețe. Pentru ca stratul protector 
să funcționeze este nevoie doar de lumină. Efectul durează

un an.
Link la articolul complet

Tehnologiainovatoarede curățenie din Ungaria ajută la 
încetinirearăspândirii coronavirusului.

Un studiurecent efectuat de New England Journal of 
Medicine a constatatcă SARS-Cov-2 – virusulcare 

provoacăCovid-19 – poatesupraviețuiore și, în unele
cazurichiarzile, în funcțiede tipul de suprafață..

Link la articolul complet

Un spital din nordul Ungariei a avut tot interiorul acoperit  cu un 
strat protector anti-bacterian dezvoltat de curând, aplicat prin 

pulverizare, un produs despre care producătorii
susțin că va preveni răspândirea epidemilor.

Link la articolul complet. 

https://sifted.eu/articles/cleaning-up
https://emerging-europe.com/business/the-innovative-hungarian-cleantech-helping-to-slow-the-spread-of-coronavirus/
https://sifted.eu/articles/cleaning-up/
http://www.innovatecee.com/business/resysten-anticovid-surface-coating/
https://emerging-europe.com/business/the-innovative-hungarian-cleantech-helping-to-slow-the-spread-of-coronavirus/
https://reuters.screenocean.com/record/1434675


Resysten International ltd.

71-75 Shelton Street, 

Covent garden, 

London WC2H 9JQ, UK

www.resysten.com

Telefon: 0040744873340 Email: shajjad@resysten.com

CEO - Shajjad Rizvi MBE
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