KÄYTTÖVEDEN OTSONAATTORI

CASHIDO - käyttöveden otsonaattori on helposti
tavalliseen vesihanaan asennettava lisälaite.
Se havaitsee vedenvirtauksen ja lisää veteen
otsonia 3 ppm (=miljoonasosaa).
Tämä määrä riittää tuhoamaan virukset jo
sekunnissa, bakteerit, bakteeri-itiöt, sienet
sekä alkueläimet pääsääntöisesti kymmenessä
sekunnissa!
Ympäröivään ilmaan ei pääse vapautumaan
hengitettävää otsonikaasua enempää kuin
esimerkiksi useissa luonnonpuistoissa
normaalisti muodostuu.
Laite on yksinkertaisen helppo asentaa.
Kiinnitä se vähintään 15 cm vesihanan yläpuolelle,
poista vesihanan kärjen sihtisuutin, vaihda se
mukana toimitettavaan uuteen suuttimeen, jossa
on liitin pakkauksen silikoniletkulle.
Kiinnitä letkun toinen pää laitteeseen ja kytke
virtajohto.

Otsoni tuotetaan hanaveteen mikroskooppisen pienissä
kuplissa (n. 0,1 mikronia), pienempinä kuin hiuksen paksuus.
Otsoni on hyvin vesiliukoista, liukenee veteen 10 kertaa
paremmin kuin happi.
Näin hanavedestä saadaan supertehokas mikrobien ja
haitallisten kemikaalien tuhoaja ilman että ympäröivään ilmaan
pääsee haitallista määrää otsonia.
Käyttöturvallisuuden vuoksi laite ei myöskään tuota otsonia
yhtäjaksoisesti kuin 10 minuutin ajan.
Jälleenmyyjäsi:
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Ihmiselle ja muille nisäkkäille otsoni on
vaaratonta, jopa hyödyllistä kaikessa muussa
paitsi liikaa hengitettynä. Laitteen tuottama
otsoni liukenee veteen niin hyvin, että
ympäristön ilmaan ei pääse missään
olosuhteessa muodostumaan haitallista
määrää hengitettävää otsonia. Joissakin
luonnonpuistoissa ilman otsonipitoisuus on
luonnostaan korkeampi kuin laitteen
pienenkään tilaan tuottama.
Kansanterveyslaitoksen 0,05 ppm:n
(=miljoonasosa) kahdeksan tunnin
työskentelyyn antama raja ei siis missään
vaiheessa ylity. Esimerkiski hitsaajat joutuvat
työssään kestämään ajoittain jopa 0,2 ppm:n
pitoisuuksia valokaaren tuottamasta otsonista
johtuen.

Ilman otsonipitoisuus 4x4 metrin tuulettamattomassa huoneessa.
Aikarajoitin lopettaa otsonin tuotannon 10 min. jälkeen
0,08
Testi, veden juoksutus alkaa

0,07

Testi loppuu, aikarajoitus

0,06

PPM

Otsoni on väritön kaasu pienissä
konsentraatioissa. Se tuoksuu raikkaalta kuten
vasta leikattu ruoho. Suurissa
konsentraatioissa otsoni on sinertävää. Haju ja
tuoksu on pistävää ja ärsyttävää.
Pieni määrä otsonia maan pinnan ilmakehässä
on välttämätöntä. Otsonia voi verrata
ruokasuolaan, ilman sitä elämä maapallolla
olisi mahdotonta. Liikaan otsoniin kuolleita
ihmisiä tai muita nisäkkäitä ei ole raportoitu,
ruokasuolaan kuolleita kylläkin.
Salamointi, vesiputoukset, vesisade ja etenkin
auringon ultraviolettisäteily tuottavat otsonia
myös maan pinnalle, jossa otsoni toimii
tehokkaana mikrobien tuhoajana. Näillä
pieneliöillä, mukaan lukien myös
tuhohyönteiset, ei ole omaa
antioksidanttitoimintoa kuten nisäkkäillä. Ne
eivät voi kehittää resistenttejä kantoja otsonia
vastaan.
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lopetetaan
13,55

14,00

CASHIDOn tuottama otsoni ei missään vaiheessa pääse
ylittämään Kansanterveyslaitoksen työskentelyympäristöön asettamia rajoja.
Otsonin myrkyllisistä ominaisuuksista:
Pitoisuus, ppm
= miljoonasosa
0,01 - 0,015

Vaikutus
Tavallinen ihminen pystyy havaitsemaan

0,05

Ei vaikutusta hengitykseen myöskään keuhkosairauksista kärsiville

0,10

Saattaa tuntua epämiellyttävältä. Nenän ja kurkun ärsytystä.
Työperäisen altistuksen raja.

0,1 - 0,3

Astmapotilailla saattaa ilmetä oireita.

0,6 - 0,8

Rintakipua, hengenahdistusta, köhää erityisesti keuhkosairailla

0,5 - 1,0

Katkohengitystä, hapen puutetta.

1-2
5 - 10
50

Pahoinvointia, pyörrytystä, päänsärkyä, ylempien
hengitysteiden kuivumista.
Hengenahdistusta, keuhkoödeemaa, pulssin kiihtymistä,
kipua, halvaantumista, uneliaisuutta.
Kuolema tunnin sisällä.

Tiesitkö, että esimerkiksi ruoka-aineiden
pesu otsonoidulla vedellä lisää niiden
säilyvyyttä 2-3 kertaiseksi.
Otsonia ei voi pakata pillereiksi tai nesteiksi
apteekeissa myytäväksi.
Otsoni täytyy aina tuottaa kohteeseensa.
Poikkeuksena otsonoidut öljyt, joiden säilyvyys
lämpötilasta riippuen on jopa vuosi. Silloin
otsonipitoisuus saadaan erittäin korkeaksi.
Tällöin kuitenkin puhutaan otsonideistä, joiden
bakterisidinen teho on huomattavan korkea. "
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Otsonoidun veden käyttö hammashoidossa

Otsonoitu vesi on tuhoisaa viruksille,
bakteereille ja sienille. Se desinfioi kädet,
parantaa ihon hapensaantia ja pitää ihon
nuorekkaampana. Et tarvitse kuivattavia
alkoholihuuhteita.

KaVo:n sponsoroimassa tutkimuksessa vertailtiin
eri hammashoidossa käytettävien kemikaalien
mikrobisidistä tehoa ja niiden solutoksisuutta:

Hammaslääkärin vastaanotolla kaikki
hoito tulisi aloittaa suun otsonivesipurskuttelulla jopa ennen tarkastustakin.
Suun purskuttelu otsonoidulla vedellä
vähentää välittömästi suun mikrobiflooraa
oleellisesti minimoiden infektioriskiä.
Turbiiniporan ja hammaskiven
poistolaitteen ympäristöön teettämä
”sumu” sisältää purskuttelun jälkeen
huomattavasti vähemmän mikrobeja,
paikallisesta ja tervehdyttävästä
vaikutuksesta puhumattakaan.

- Otsonikaasu, esim. KaVo HealOzone:
Erinomainen mikrobisidinen teho. Kuitenkin
""toksinen suun limakalvojen soluille.
- Otsonoitu vesi
""Erinomainen mikrobisidinen teho. Ei havaittavaa
""sytotoksisuutta.
- Natriumhypokloriitti
""Hyvä mikrobisidinen teho. Lievää sytotoksisuutta.
- Vetyperoksidi
""Kohtalainen mikrobisidinen teho. Lievää
""sytotoksisuutta.
- Metrodinatsoli (24h vaikutusaika)
"Kohtalainen mikrobisidinen teho. Lievää
""sytotoksisuutta.
- Klooriheksidiini
"Hyvä mikrobisidinen teho, mutta allergisoiva.
Kaikista tutkituista kemikaaleista otsonoitu
vesi sai parhaat arvosanat.
Otsonia voidaan tuottaa myös UV-valolla.
Näin tehdäänkin mm. useissa vesilaitoksissa ja
uima-altaissa veden mikrobitason säätelemiseksi.
Tämä ei kuitenkaan tee itse vedestä bakterisidistä.
CASHIDO -otsonaattori tuottaa suoraan veteen
helppoliukoista otsonia, jolloin vedestä tulee
tehokas mikrobien tuhoaja.
Veden lämpötilasta riippuen otsoni muuttuu
nopeasti puhtaaksi hapeksi, eivätkä otsonin
”polttamien” mikrobien ja mahdollisten
kemiallisten kasvinsuojelumyrkkyjen jäänteet
enää ole ongelma.
CASHIDO -otsonaattori on helppo asentaa
tavalliseen vesihanaan.

Suun huuhtelu otsonivedellä aina ennen
kirurgisia toimenpiteitä, ja jälkeenkin
esim. ”Dry Socketin” hoidossa.
Otsonoitu vesi desinfioi juurikanavia,
ientaskuja, hammasproteeseita sekä
jäljennöksiä. Se toimii erinomaisesti myös
hammasharjojen, tuttien,
urheilusuunsuojusten, purentakiskojen
ym. desinfioivaan puhdistukseen. Käytä
sitä myös pintojen ja imulaitteistoiden
desinfioivaan puhdistukseen.
Käytä otsonoitua vettä
ennaltaehkäisevästi riskipotilaiden
suun purskuttelussa ennen hoitoa:
- diabeetestä sairastavat
- sydän- ja endokardiittipotilaat
- keinonivelpotilaat
- siirrännäispotilaat
- vanhukset
- alentuneesta vastustuskyvystä
" kärsivät potilaat
Käytä otsonivettä hammaskivenpoistolaitteessasi olevassa
desinfektioainesäiliössä.
Otsonoitu vesi vähentää heti myös
pahanhajuista hengitystä.
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Otsonoidun veden käyttökohteita
Kotitaloudet:
Käytä juuri laskettua otsonivettä keittiössä pintojen, leikkuulautojen, astioiden, kenkien, vaateiden ym. desinfiointiin ja
sterilointiin. Käytä sitä myös ihon hoitoon, suuhygieniaan, hammasharjojen ja -proteesien desinfiointiin sekä käsien
pesuun estämään infektioiden leviämistä. Voit desinfioida sillä myös haavat.
Pese kotieläimet otsonoidulla vedellä - näin tuhoat niihin pesiytyneet loiset poistaen myös hajuja. Lemmikkien lattioille ja
matoille aiheuttamat tahrat teet myös hajuttomiksi ja värittömiksi.
Käytä otsonoitua vettä akvaarioissa - anna sen seisoa vapaasti puoli tuntia ennen akvaarioon laittamista, jolloin vesi on
vapaa taudinaiheuttajista ja otsoni muuttunut puhtaaksi hapeksi.
Käytä sitä leikkokukille - kestävät jopa kolme kertaa pitempään nahistumatta. Tuhoa puutarhastasi kirvoja ja
tuhohyönteisiä ilman myrkyllisiä kemikaaleja.
Poista hikisten pyykkien, sukkien ym. epämiellyttävät hajut liottamalla niitä otsonoidussa vedessä - samalla ne myös
valkaistuvat.
Huuhtele lihat, kalat, äyriäiset, vihannekset ja hedelmät otsonoidussa vedessä - säilyvyysaika pitenee jopa
kolminkertaiseksi.
Otsonoitu vesi tuhoaa bakteerit, virukset, sienet, alkueläimet, tuholais- ym. myrkkyjen sekä lääkeaineiden jäämät nopeasti
ja aiheuttamatta mitään ongelmallisia jäänteitä elintarvikkeisiisi.
Ravintolat, pikaruokapaikat, kahvilat, konditoriat, keittiöt, elintarvikeliikkeet ym.:
Pintojen ja raaka-aineiden käsittelyyn estämään pilaantumista ja infektioiden leviämistä sekä raaka-aineiden säilyvyyden
lisäämiseksi.
Hoitolaitokset, sairaalat, hammaslääkärit, hammaslaboratoriot, virastot, koulut ym. julkiset instanssit:
Käsihygieniassa otsonivesi on tehokas keino tautia aiheuttavien mikrobien tuhoamiseen. Ihon pintaverenkierto paranee,
eikä aiheuta ihon kuivumista. Hammasjäljennöksissä kuten muissakin paikallisissa kohteissa otsonoitu vesi on
erinomainen myrkytön desinfioija.
Hammaslääkärissä suun purskutteleminen otsonoidulla vedellä ennen toimenpiteitä vähentää radikaalisti suun
mikrobiflooraa.
Parturit, kampaamot, kauneushoitolat ja tatuointiliikkeet:
Työvälineiden desinfektioon sekä henkilökohtaiseen hygieniaan.
Puutarhat, kukkakaupat, kotipuutarhurit:
Otsonoitu vesi estää pilaannuttavien mikrobien toiminnan. Leikkokukatkin kestävät pitempään. Sumuta ja käytä
kasteluvetenä. Puutarhassa myös kirvat ja monet tuholaiset voidaan tuhota jo miedolla otsonivesisprayllä ilman muita
kemikaaleja.
Eläinten hoito:
Koirien, kissojen ja muidenkin eläinten pesu otsonoidulla vedellä poistaa hajut, tuhoaa loiset, parantaa pintaverenkiertoa
ja haavojen parantumista. Samoin myös lattioille ja matoille tehdyt ”lirit” voidaan hoitaa hajuttomiksi ja näkymättömiksi.
Käytä otsonoitua vettä myös eläinsuojien desinfektioon ja hajun poistoon.
Otsoni liukenee veteen kymmenen kertaa paremmin kuin happi. Vedessä otsonin mikrobeja tappava vaikutus edelleen
tehostuu. CASHIDO -otsonaattori tuottaa otsonia veteen hiuksen halkaisijaa pienempinä kuplina. Ympäröivään ilmaan ei
missään olosuhteissa pääse muodostumaan haitallista määrää otsonia - ei edes sellaista määrää, mitä monissa
luonnonpuistoissa normaalisti esiintyy. Lisäksi otsonin tuotanto loppuu automaattisesti kymmenen minuutin jatkuvan
vedenjuoksutuksen jälkeen. Kemialliseen desinfektioon ja sterilointiin käytetyistä aineista jää aina jäljelle luonnolle
haitallisia yhdisteitä.
Otsonoitua vettä käyttämällä et rasita luontoa - otsoni muuttuu nopeasti turvalliseksi hapeksi. Myöskin otsonin hajottamat
(hapettamat) yhdisteet ovat puhdasta luonnonmateriaalia. Otsonoitu vesi on jopa 3000 kertaa tehokkaampi mikrobien
tuhoaja kuin klooriyhdisteet ja 100 kertaa tehokkaampi kuin myrkylliset fenoliyhdisteet!
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