MIKRÓBA EGYENSÚLYI ÁLLAPOT A TERMÉSZETBEN
Biotechnológiai együttműködés az élettudományok mikrobiológiai
hatásaival kapcsolatos tudományos programok indításáról. Különös
tekintettel a mikrobák és az élőlények anyagcsere folyamatainak egyensúlyi
állapotának és a mikrobák anyagcsere folyamatainak figyelembe vételével.
Szervezeten belüli mikroba egyensúly valamint a külső környezet mutáns
mikrobáinak, a járványok oki felderítése és azok káros hatásainak
megelőzése.
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JÓ ÉS ROSSZ MIKRÓBÁK
megtalálhatók vízben, levegőben, élelmiszerben és
minden élőlényben
• A baktériumok, vírusok és gombák minden élőlényben
megtalálhatók.
• Az élőlények létüket a velük szimbiózisban élő mikrobákkal tartják
fenn, amely nélkül az élet nem tartható fenn. Ezek a mikrobák a
testen és a testen belül is megtalálhatók. Az anyagcserével
hasonlatos módon folyamatosan cserélődnek úgy, hogy közben
képesek önmagukat szaporítani.
• Vannak olyan mikrobák, amelyek test idegenek és az élő szervezetet
a saját fennmaradásuk és szaporodásuk érdekében képesek
elpusztítani.
• Az evolúció során az un. „mikroba egyensúly” kisebb
ingadozásokkal biztosított volt. Járványok esetében ez az egyensúly
felborul.
• A kvantumbiológiai kutatások egyik fő kutatási területe az atomi
szinten történő mikroba hatások kutatása.
• Leegyszerűsítve a „jó” baktériumok létét és szaporodását elősegítő
folyamatok biztosítása, illetve a „rossz” baktériumok kiiktatása és
szaporodásuk blokkolása, járvány gócok.

A mikrobák egyensúlyi és egyensúlytalanságának helyzete napjainkban

Természetes körforgás és egyensúlyi állapot

A természetes mikroba egyensúlyi állapotot felborító
három alap tényező: génmódosított élelmiszer , hűtő
szekrény, tartósító szerek

A QUB8, MIKRÓBA EGYENSÚLYI ÁLLAPOTOK KVANTUMBIOLÓGIAI KUTATÁSI EREDMÉNYEI
HUMÁN BÉLBAKTÉRIUMOK

FERTŐTLENÍTŐ

A MIKRÓBÁK ÚJ GENERÉCIÓS FERTŐTLENÍTŐ SZERE
Biotechnológiai együttműködés a hatékony baktericid és virucid fertőtlenítő szerek Kínai bevezetésére, különös
tekintettel az élővilágban jelentkező fertőzések megelőzésére
• Az együttműködés lehetőségének jelenlegi állapota: A svájci
székhelyű (Gordola) IC Products SA több évtizede jelen van a
svájci, európai és nemzetközi piacokon egy hatékony fertőtlenítő
szer családdal, mely a mikróbák esetében a mutáció lehetőségét
kizárva ideális fertőtlenítő szer. Nem tartalmaz károsító anyagokat,
nemokoz irritációt, nem toxikus, nem robbanás veszélyes. A
különféle kiszerelések egy egységes hatóanyag tartalommal
rendelkeznek, mely védett recept alapján készül. Rendelkezik
minden szükséges engedéllyel, igazolt laboratóriumi tesztekkel, CE
jelöléssel, valamint egységes megjelenéssel.
• Az IC Products SA termékeinek hatóanyagának előnyei a
COVID19 vírus esetében is igazolt volt.
• Az IC Products SA évtizedek óta együttműködik a Műszaki
Egyetem Természettudományi Egyesületével és annak alapítványi
QUB8 tudományos szervezetével. Az egyetemi egyesület és a
QUB8 folyamatosan biztosítja az IC Products SA minőségbiztosítási
rendszerét, laboratóriumainak tervezését és a témával kapcsolatos
kutatási programok működtetését és eredményeinek felhasználást.
• Az egyetemi egyesület és a QUB8 jelezte az IC Products SA-nak,
hogy a kínai jövőbeni kvantumbiológiai tudományos együttműködés
lehetővé teszi azt, hogy a forgalomban lévő fertőtlenítő szerek
használatát kiterjessze Kínára. Egy jövőbeni közös kutatás
lehetőséget teremt arra, hogy az IC Products SA termékeit Kínában
is forgalmazni lehessen

Az IC Products SA termékeinek hatóanyagának többrétű felhasználása lehetővé teszi a
többcélú felhasználást, amely a kínai fertőzések és a pandémia ellen is hatékonyan és jó
gazdasági kondíciókkal alkalmazható.
• A Kínai fél:
• A Jinan Ouhe Biotechnology Co., Ltd.
(folyamatban) egy olyan csapat, amely a Magyar
Quantum
Biológiai
és
Élettudományi
Kutatóközpontból és a svájci IC Products SA-ból,
valamint a Közép- és Kelet-Európa és Kína
Együttműködési Fejlesztési Szövetségéből áll, amely
az IC Products SA által kifejlesztett Manofermet és
Fermacidált tervezi bevezetni a Kínai piacra.
Shandongban több mint 120 féle legújabb
fertőtlenítő és tisztító terméket hoztak létre
szövetkezeti termelés céljából és ennek alapján ipariegyetemi kutatási platformot képeznek az orvosi
kezelésre,
egészségügyre,
fertőtlenítésre,
környezetvédelemre és peszticidekre szánt egyéb
biotechnológiai
termékek
gyártásának,
működtetésének és értékesítésének bővítéséhez,
amelyet vállalkozások támogatnak.

Az IC Products SA termékeinek rövid ismertetése
• A Manoferm sorozat használatra kész és széles körben használt
fertőtlenítőszer kéz- és bőrhigiénia számára, nem tartalmaz alkoholt
vagy más mérgező anyagokat. Semlegesíti a sajátos szagú
baktériumokat és nem szárítja ki a bőrt. Gyakran használhatja
kézmosással egybe kötve, valamint érzékeny bőrre is.
• Színtelen, íztelen és hemolitikus. Gyors hatàsù fertötlenitö (E. coli,
Candida, Coronavirus), 5-30 másodpercen belül hatékony pl. az Ainfluenza vírusra. Széles körben használják háztartásokban, orvosi
területeken, élelmiszergyártásban és közintézményekben, például
nagy
repülőterek,
vasútállomások,
távolsági
állomások,
bevásárlóközpontok és nagy irodaházak területén.
• A Fermavet állat- és baromfitenyésztö, valamint állatgyógyászati
helyek fertötlenitésére alkalmas, gyorsan fertőtleníti a különféle
felületeket és tárgyakat, hemolitikus hatással rendelkezik,
semlegesíti a rossz szagot okozò baktériumokat és íztelen. Nem
hagy foltot. Megállapítást nyert, hogy a permetezés során tisztítja a
levegőt. Alkalmas nedves, törölhető felületek és tárgyak gyors
fertőtlenítésére.
• Színtelen és nem irritálja a bőrt. Nagyon kompatibilis a fém, gumi
és műanyag alkatrészekkel. Nem illékony és nem oxidálja a
fémeket. A Fermavet rendkívül hatékony baktérium-, gomba- és
virusölő hatású (Candida, hepatitis B, HIV, tuberkulózis és
rotavírus).

A HATÓANYAG
• Az IC Products SA receptje egy sajátos kvaterner
ammóniumvegyület kombinàciò, mely a fertőtlenítő
termékek alapvető hatóanyaga, ezt tartalmazza a
koncentrátum. Ilyen jellegű hatékony termék hiányzik a
Kínai piacon. Ezért a piaci kereslet alakulásával
összhangban van.
• A termékeket Európában, Észak-Amerikában, DélAmerikában, Délkelet-Ázsiában, Afrikában értékesítik.
A WHO ajánlja Afrikában az antivírus-ellátáshoz. A
kereslet jelenleg meghaladja a kínálatot.
• Az új koronavírus járvány elterjedése óta példátlan
figyelmet szenteltek a személyi védelemnek: A fertőzés
forrásainak ellenőrzése, a fertőzés forrásainak lebontása
és az érzékeny populációk védelme három
kulcsfontosságú járványmegelőzési és -elhárítási
munkával jár, amelyek óriási igényt vettek igénybe a
fertőtlenítés terén. Jelenleg a fő aggodalomra okot adó
területek 84 fertőtlenítőszer, orvosi alkohol és
kézfertőtlenítőszer.

• A kínai, svájci és magyar szervezetek együttműködésével Kínában kialakítandó egy az IC Products SA
termékeinek a helyi higitàsi és töltési gyàrtàsi folyamatokra megtervezett telephely. A szervezet megalapításának
feltétele a kölcsönös titkossági és gazdasági együttműködési szerződések megkötése. Az IC Products SA az
előzetes egyeztetések alapján és az együttmüködési szerződésben megfogalmazott és rögzített feltételek mellett
biztosítja a termékek neveinek a használatàt. A fertőtlenítőszerek Kínai kiszereléséhez szükséges telephely
kialakítását, gépészetét a QUB8 megtervezi. A tervek a várható kapacitást figyelembe veszik. Az IC Products SA
folyamatosan biztosítja az együttmüködési szerzödésben előre tervezett koncentrátum szállítását, minőségi
garanciákkal. A Kínai üzem beszerzi a flakonokat és a kínai nyelvű címkéket, valamint a mennyiség
függvényében palackozó gépsort vesz át Magyarországtól. Ez egy alap vázlat, mely a végleges együttműködés
gerincét képezheti.
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