
Đề án phương pháp vệ sinh
môi trường y tế bằng hệ

thống RENAFINE



Phương pháp mới thay đổi cách vệ sinh và khử mùi

Hãy đón chờ khả năng vượt trội của Rena Water 

Rena Water được sử dụng tại rất nhiều cơ sở khác nhau. Hãy xem cách ứng dụng cụ thể

Hệ thống vệ sinh/ khử mùi của kỷ nguyên mới
Máy Rena Fine/ nước Rena Water được sử dụng rộng rãi tại các cơ sở nghiên cứu , chăm
sóc sức khỏe và bệnh viện.



Hệ thống RENAFINE sản xuất ra nước khử trùng có tên RenaWater được sử dụng
rộng rãi trong các nhà máy sản xuất thực phẩm, môi trường bệnh viện, lĩnh vực
chăm sóc y tế……và được xã hội thừa nhận về hiệu quả cũng như sự an toàn.

• Natri Hypoclorit có tác dụng diệt khuẩn tuy vậy
phải mất thời gian ngâm lâu, trong quá trình
ngâm thì dần dần phát huy tác dụng nhưng khả
năng diệt khuẩn chậm và yếu hơn rất nhiều so với
hệ thống diệt khuẩn RENA FINE.

• Sử dụng máy điều chỉnh độ PH an toàn bằng
dung dịch axit clohydric để tạo ra nước diệt
khuẩn RenaWater. Bên cạnh đó, người ta cũng
làm rất nhiều những cuộc thử nghiệm, xét
nghiệm riêng biệt cho hệ thống trong việc xử lý vi 
khuẩn có trong thực phẩm.



RENA WATER là gì?

NATRI HYPOCLORIT(NaCl)

Nồng độ ６～１２％

ｐH １２～１３

Pha loãng bằng nước

Nồng độ１００～１０００ｐｐｍ

Tính kiềmmạnh

Ngâm lâu trong dung dịch pha loãng

Mùi Clo nồng nặc

Phải rửa lại bằng nước

Ăn mòn kim loại

Trộn hỗn hợp

Natri Hypoclorit

Axit clohydric loãng

Nước máy

Rửa nhẹ nhàng

Diệt khuẩn tức thì

Phun vào không gian

Không cần xả lại

Rena Water

Nồng độ１０～２００ｐｐｍ

Trung tính
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Sự biến đổi của pH và axit hypoclorơ（HCｌO）

Biểu đồ trên thể hiện sự phân ly của Clo phụ thuộc vào độ pH. Nói một cách dễ hiểu thì tính chất của
Clo thay đổi khi hòa tan vào nước bị tùy thuộc vào nồng độ pH、
Axit Clohydric（ＨＣｌＯ） ・・・Hiệu quả diệt khuẩn cao（nhanh）
Ion Clo（ＣｌＯ－） ・・・Hiệu quả diệt khuẩn thấp（chậm）
Theo như biểu thị của biểu đồ trên thì độ pH càng thấp, tỉ lệ Axit Clohydric càng cao kéo theo khả
năng diệt khuẩn càng cao.



So sánh về lưu lượng tồn đọng và khả năng diệt
khuẩn

Khả năng diệt khuẩn

Rena Water

Khả năng diệt khuẩn gấp
10~20 lần. Không có lưu
lượng đọng lại

Lưu lượng đọng lại kéo dài
gấp 10~20 lần

Tốc độ phản ứng chậm hơn
Rena Water

Thời gian đọng lại

Dung dịch Natri hypoclorit
pha loãng
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Sơ đồ bên cho thấy thời gian 

Axit Hypoclorơ và Ion axit 

Hypoclorit cần để diệt trên 

99% khuẩn E.Coli.

Thời gian diệt khuẩn với 

nồng độ 0.1mg/L clo như sau:

HClO  : 1.5  phút

ClO- :  120 phút

Từ chỉ số trên cho thấy khả 

năng diệt khuẩn gấp 80 lần: 

120/1.5 = 80

Thời gian cần thiết để diệt 99% E.Coli (khuẩn coli). Nhiệt độ = 2 ~ 6 ℃
USEPA, “khả năng diệt khuẩn của hợp chất clo”, tham khảo từ “Kỹ thuật nước 

sạch” – nhà xuất bản Gihodo, có phần bổ sung  

Sự khác nhau về khả năng diệt khuẩn giữa Axit Hypoclorơ (HC

ｌO)và Ion axit Hypoclorit (ClO-)



■ Khả năng diệt khuẩn cao nên Rena water có thể diệt cả những vi khuẩn ngoan cố nhất.

■ Bởi vì có thể diệt khuẩn với nồng độ thấp nên rất thân thiện với con người, môi trường và

thiết bị. 

■ Chỉ với chi phí thấp nhưng có khả năng diệt khuẩn toàn bộ nơi làm việc bao gồm thức ăn,

dụng cụ, vệ sinh tay chân…

Tín
h

an
 to

àn

Khả năng diệt khuẩn

Nước máy (tham khảo)

Benzalkonium chloride

Chlorhexidine
Ethanol

Popidonyodo Nước axit hóa mạnh

Ozon

Natri hypoclorit

Diclomonoxit Cl2O

Fomali

Glutaraldehyde

Cresol

Phenol

Rena water có khả năng diệt khuẩn mạnh, tính an toàn cao

Rena water



Sự khác nhau giữa hệ thống Rena Fine và

Natri hypoclorit (NaClO)

Rena water
ＨＯＣＬ

Natri hypoclorit 

ＮａＣｌＯ

Mùi Ít mùi clo

Khó bám vào thực phẩm

Mùi clo nồng nặc

Bám vào thực phẩm

Ph Trung tính 6.0 ~ 7.0 Tính kiềm mạnh trên 9.0

Nước thải ra 

môi trường

Có thể để nguyên và thải ra 

môi trường

Cần có ống trung gian

Lo ngại về phát sinh 

Trihalomethane ( CHX3), 

Chloroform ( CHCl3)

Xử lý sau 

khi sử dụng

Có thể sử dụng làm nước xả 

cuối cùng

Cần lượng nước xả lớn

Môi trường 

làm việc

Nồng độ không khác biệt so 

với việc sử dụng nước thông 

thường, tự động kiểm soát độ 

pH 

Trong môi trường nồng nặc 

mùi clo và có tính kiềm mạnh.

Cần phải quản lý nồng độ 

Naclo để tránh ăn mòn máy 

móc, da tay.



Nước máy

Nước công nghiệp

Nước giếng

Bể chứa Polyethylene 1t~2t
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Máy Renafine

Những nơi sử dụng 

sản phẩm

Vòi phun

Máy nén

Bảng 

điều 

khiển 

vòi 

phun

Bảng khái niệm hệ thống Renafine
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Khi sử dụng, pha loãng gấp 4 lần bằng nước ấm (nước máy), sử dụng nước ấm 50ppm khoảng 37ºC

Thí nghiệm sử dụng Rena water

Chai đựng chất tẩy Xô Chậu rửaChậu lớn



Trường hợp 1 (Vệ sinh bộ phận sinh dục)

Viêm da bộ phận sinh 

dục (bệnh nấm)



Trường hợp 2 (Vệ sinh chân)

Bỏng chân (Độ 3)

Sau khi phẫu thuật 

ghép da dạng lưới

Sau khi vệ sinh đã 

được biểu mô hóa



Trường hợp 3 (Hoại tử vì nằm liệt giường)

Việc vệ sinh phía trong vết thương hở cũng có thể tiến hành dưới áp suất tương đối cao



Trường hợp 4 (Hoại tử vì nằm liệt giường)

Hoại tử phần 

xương cụt

Sau 3 tháng Sau 5 tháng 

Sau 6 tháng Sau 7 tháng Sau 8 tháng: lành vết thương


