
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Soluções eficazes para descontaminação 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
    Nebulizador para desinfeção por via aérea, modelo Hyspray, da marca Hymetec  
    para uma rápida desinfecção dos espaços e superfícies, ao alcance de todos! 
 
 
 

 
 

A Ultragene Vet, Lda 
comercializa produtos, bem 
como tecnologias que agem de 
forma eficaz em qualquer tipo 
de infeção com o objetivo de 
garantir a maior segurança para 
a higiene todos. 

O Hyspray 

nebuliza por via aérea e 

desinfeta rapidamente salas e 

superfícies, utilizando peróxido 

de hidrogénio. 

Solução ideal para bio 

descontaminação em 

laboratórios de ciências da vida; 

biociências; indústria 

farmacêutica; salas limpas; 

biotérios e centros de 

investigação bio médica; 

clínicas; viaturas de socorro; 

indústria alimentar; etc.  



 

 

 
 
 

 

Especificações técnicas 

O Hyspray é um equipamento fácil de 
transportar e bastante ergonómico. 
Permite desinfetar volumes de 5m ³ até 
165m ³. Tempo de nebulização de 11 
min para 50 m³. Volt: 230V ou 115V. 
GMDN: 58215 
 

 
 

Aplicações 

O Hyspray pode ser utilizado em várias áreas: 

 Indústria farmacêutica 

 Indústria alimentar 
 Médica  

 Setor paramédico 

 Centros de Investigação biomédica 

 Centros veterinários 

 Hospitalar 

Características 

 O Hyspray permite uma desinfeção homogénea das 
superfícies sem causar corrosão. 

 Testes realizados: Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Aspergillus 
niger, spores de Clostridium difficile, Penicillium SPP, 
Norovirus, bacillus Stéarothermophilus 

 Em adição ao peróxido de hidrogénio que permite que a 
desinfecção da superfície, a HYMETEC  tem produtos 
adicionais que podem ser usados na remoção de odores. 

 Consumo de peroxide de hidrogénio (6.6 ml/m3).  

 Programação digital do volume da area a desinfetar para 
evitar excesso de consumo de produto. 

 Para segurança dos operadores, o nebulizador Hyspray tem 
um retardamento de início do ciclo de 90 segundos. 

 Tem como base e transporte um trolley bastante ergonómico 

 Desliga automaticamente no final do ciclo. 

 Cálculo automático da quantidade de produto necessário 
para cada ciclo. 

 
 
 
 

As suas principais 
vantagens são: 

 Não deixa 

humidade nas 

superfícies 

tratadas 

 Não corrosivo 

 Eficaz contra 

Bactérias, vírus, 

esporos, fungos 

 Económico (6,6 ml 

de produto por cada 

m3 

 Rápido e fácil de 

usar 

 Ecológico e Amigo 

do ambiente 

 Fácil e rápido na 

troca de cartucho 

 Livre de resíduos 

 Ergonómico 
 Fácil de 

transportar 

 Funcionamento a 

baixa temperatura 

 Não causa 

problemas a 

equipamentos 

eletrónicos 


