ADVERTORIAL

Крум Нанев - съсобственик и управител на фирма „СОНИКО“ ООД

„СОНИКО“ ООД субсидира 50 на сто от проекти за
чиста от микроби среда в болници, офиси, жилища
Фирмата е единствената в България, сертифицирана за производство на крайни
изделия от антибактериални медни сплави
Господин Нанев, след 22 години работа в областта на заключващите системи, откъде Ви дойде куража да се
захванете с производство на изделия
от антимикробни медни сплави?
- Производството на антимикробните медни сплави и продукти от тях е
наш съвместен проект с фирма „София мед“. „Сонико“ ООД е единствената българска фирма сертифицирана
за производство на крайни изделия
от „Антимикробна Мед Cu+“. Досега
сме инвестирали в този проект около
200 000 лева. „Сонико“ ООД и преди това се е занимавала с изработка на обков,
но от други метали. За първи път обаче
имаме шанса да вложим и чисто хуманни подбуди в бизнеса си. Целта ни е с
една сравнително малка инвестиция да
се постигне чиста бактериална среда в
болниците, в офисите и в домовете ни.
Как се постига това?
- Като се заменят елементи от обкръжаващата ни среда, до които най-често
се докосваме, например, дръжките на
вратите, ключовете на лампите, копчетата на асансьорите, парапетите на стълбищата, дръжките на болничните носилки и легла, ръкохватките в градския
транспорт и метрото и др. Заместваме
ги с изработени от „Антимикробна Мед
Cu+“. Резултатите са отлични - 99 на сто
от бактериите в болничната, офисната,

Крум Нанев пред табела в болница „Медлайн“,
указваща, че стаята е със статут на антимикробен обект

домашната и обкръжаващата ни среда
загиват.
Скъпо ли е? Кой може да си позволи да инвестира в чиста от микроби
среда?
- Когато става въпрос за инвестиции,
веднага бързам да кажа, че според Ангелина Добрева, заместник-председател
на Българската асоциация на консултантите по европейски програми и управител на „Адекум Проекти за развитие“

ЕООД антибактериалният обков може
да бъде включен във всеки проект за
реконструкция, ремонт, оборудване на
болница, училище, детска градина, която ще кандидатства за безвъзмездно
финансиране от Оперативна програма
„Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, предназначена за подобряване стандарта на
живот в големите градове. Може да се
кандидатства и по Програма за развитие
на селските райони 2014 – 2020 г., финансираща обществена инфраструктура
в малките общини.
Освен това първите проекти в България
са финансирани до 50 на сто от нашата
фирма и от гръцките ни партньори от
Института за развитие на медта, като изследователската част е изцяло за сметка
на гръцкия институт.
Първите опити в български клиники
направихме в „Токуда“, София и в МБАЛ
„Медлайн“ в Пловдив. Така наречената
“медна стая” в интензивното отделение
на болница Токуда, например, струва
около 3500 лева. Акцентувахме върху
антимикробни медни покрития на 14
основни допирни точки и още върху
8 спомагателни, за да се образува така
наречения меден облак в стаята, който
ликвидира всяка бактериална зараза. Еднократната инвестиция според мнението на медиците е спестила на болницата
няколко стотин хиляди лева за справяне
с вътреболничните инфекции.

Лекари от „Медлайн“ съобщиха пред
медиите, че с 1/3 е спаднало нивото на
вътреболничните инфекции в отделението ОАИЛ, само няколко месеца след
оборудването на „медни стаи“. Сега в
„Медлайн“ се изгражда нова реанимация с 16 легла, в която боксовете ще имат
повърхности от антимикробна мед в
най-честите точки на допир, а един ще
бъде изцяло оборудван с тази сплав подове, работни маси, стойки.
По кои обекти с чиста бактериална
среда фирма „Сонико“ ООД работи
в момента?
- Най-големият ни обект е офис и жилищен център в София. В момента 15 наши
специалисти правят оценка за приложението на антимикробните медни
сплави в бъдещия Санстефано тауър.
Инвеститорът на обекта, след като се
запозна с антимикробните свойства на
медта, възложи на екип от архитекти,
интериорни дизайнери и специалисти
да направят пълно обследване за възможните приложения, така че сградата
да придобие статут на антимикробен
обект. Този проект ще ни даде опит в използването на антимикробните медни
сплави в офиси и в жилища. Смятаме
да насочим усилия и към обществените
места като метро, градски транспорт,
магазини, детски градини, културни и
спортни палати.
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