
Chúng ta đang sống cùng với vi khuẩn. 

Vì vậy để vệ sinh vi khuẩn trong môi trường xung quanh,trong nhà bếp cũng như cho trẻ em trong cuộc 

sống hàng ngày,thì không thể thiếu nước tẩy rửa vi khuẩn oxy hóa Jiamover. 

Bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì đây là một chất tẩy rửa không mùi rất an toàn và có khả năng diệt khuẩn , 

khử mùi cao. 

Nước oxy hóa Jiamover 
Thành phần chính của nước oxy hóa Jiamover là chất acid hypochlorous giống với thành phần diệt khuẩn 

có trong cơ thể con người chúng ta. 

Ngoài ra nó còn có tác dụng  phòng chống được các dịch bệnh cúm, virut Noro 

Tất cả những điều bạn cần cho việc quản lý vệ sinh！Phòng chống được các bệnh lây nhiễm trong môi 

trường Bệnh Viện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nước oxy hóa Jiamover là gì? (Nước diệt khuẩn có tinh axit yếu) 

 

~    Nước oxy hóa Jiamover có tính năng diệt khuẩn cao và rất an toàn . 

- Có các tính năng đặc biệt được tạo ra bởi công nghệ mới của Nhật Bản với thành phần chính hơn 

99% là nước, nên an toàn ngay cả khi uống vào. 

Đặc tinh 

- Diệt khuẩn cao 

- Thành phần trên 99% là nước 

- Tính axit yếu đến trung tính nên an toàn cho da không giống như các chất tẩy rửa dạng cồn khác ( độ 

pH từ 6.5 ~ 7.0) 

- Ít bền bỉ và không làm phai màu 

- Thành phần chính của nước oxy hóa Jiamover là chất acid hypochlorous giống với thành phần diệt 

khuẩn có trong cơ thể con người chúng ta. 

 

 

- Giải thích sơ đồ 1 

- CIO
-
 (acid hypochlorous ion) -> diệt 

khuẩn thấp 

- HCIO (acid hypochlorous ) -> diệt khuẩn 

cao 

CI2 (chlorine) -> diệt khuẩn thấp có độc 

Tùy vào lượng pH mà sẽ thay đổi tỷ lệ thành 

phần HCIO và diệt khuẩn cao.Jiamover là sản 

phẩm 

-  

 

 

 

 



(Biểu đồ)  

Sodium hypochlorite  + Acid   + nước 

NaCIO   HCI  H2O 

 

 

Nước oxy hóa Jiamover  

acid hypochlorous + acid hypochlorous ion  + sodium chloride  + nước 

HCIO    OCI
-   

NaCl        H2O  

          Trên 99% 

100%      ∆Tỷ lệ tồn tại của Clo hoạt tính và độ pH 

Acid mạnh thông thường  Nước oxy hóa Jiamover  Sodium hypochlorite 

Hình 1: Sơ đồ tỷ lệ tồn tại của Clo hoạt tính 

 

Khả năng diệt khuẩn mạnh và tính an toàn cao 

 

Bí quyết của khả năng diệt khuẩn này là Acid 

Hypochlorous (HClO) 

Acid Hyppochlorous *HClO) có tính diệt 

khuẩn cực mạnh và có tác dụng ngay lập tức. 

Nó phản ứng vật chất với những siêu vi khuẩn, 

làm biến chất và tiêu trừ các loại vi khuẩn đó 

mà không để lại dấu tích gì nhiều.  

 

 

           

Đây là một chất tẩy rửa vi khuẩn dạng cồn chuyên diệt trừ các dịch bệnh cúm,virus Noro và thức ăn bị 

nhiễm độc 

Chất đạm.chất béo        chất khử trùng năng lượng     được sử dụng để khử trùng 

Vì HCLO là một phân tử oxy hóa khử có khả năng khử khuẩn cao, có hiệu quả tức thì 



Đã được thử nghiệm tại các cơ quan nhà nước Nhật Bản về tính an toàn và khả năng diệt khuẩn 

các loại vi khuẩn   

Nơi thực hiện thử nghiệm: Trung tâm phân tích thực phẩm tại Nhật Bản  

Công dụng khử mùi 

 

Nhờ sự kết hợp HCIO với các thành phần gốc rễ tạo mùi hôi (Khử bằng acid hoặc Clo) và biến 

đổi thành các chất không mùi, sản phẩm này đạt được hiệu quả khử mùi.  

Ví dụ: Amoniac  

NH3 (ammoniac) + HClO (acid hypochlorous) ->  NH2Cl(Dichloramine ) + H2O (nước ) 

Các loại mùi hôi và công dụng …..O 

Mùi hôi thức ăn…..O 

Hôi rượu …..O 

Mùi hôi rác thải sinh hoạt…..O 

Mùi mồ hôi (Mùi cơ thể) …..O 

Mùi hôi ở ống nước thải …..O 

Mùi hôi nhà vệ sinh…..O 

Nước hoa (Mùi thiên nhiên) ……∆ 

Mùi hôi thuốc lá ……∆ 

Nước hoa (Hương nước hoa hỗn hợp)…….x 

O: tác dụng hiệu quả    ∆: tác dụng thấp     x: Không có tác dụng 

Protein, lipid -> Hấp thu chuyển hóa 

Mùi hôi thuốc lá ->Hấp thu phân giải bằng acid  

Hấp thu và làm chuyển hóa các thành phần là nguồn gốc tạo mùi hôi 

 



 

Sử dụng ra sao? (6 điểm chính)  

Xịt ra !! (phun ra dạng sương)  

Phun vào chỗ muốn diệt khuẩn và khử mùi như tay,tay vịn lan can,quần áo.. .chẳng hạn 

Phun vào chỗ muốn diệt khuẩn và khử mùi như: Tay, đồ chơi, tay cầm cửa, lan can, nhà vệ sinh, 

quần áo, thảm, nhà cửa, nơi y tế, thiết bị trường học, nhà ăn, cửa hàng vật nuôi 

Ngâm  

Có thể ngâm dung dịch nước oxy hóa Jiamover vào các vật dụng để khử trùng như: Dụng cụ 

nấu nướng, bếp núc, thớt, vải vóc, máy giặt, dụng cụ y tế, dụng cụ nhà bếp, nhà trẻ, thiết bị y 

tế. Vì không làm ố màu hay phai màu nên có thể dùng được cho nhiều mục đích khác nhau.  

Lau bằng khăn 

 

Rửa sơ qua (Rửa qua dòng nước chảy)  

Cho dung dịch vào những nơi như: để đồ ăn, trong nhà bếp, nơi thu gom rác và nơi bị bẩn do 

nôn mửa  

Trong không khí 

 

Các loại thiết bị, tiệm ăn uống, cửa hàng vật nuôi, bệnh viện, nhà cửa, trong xe (Xe hơi, xe buýt, 

xe điện v.v…), nơi tập kết rác, các khu vực phân chia hút thuốc và không hút thuốc. 

Phun bằng dụng cụ phun sương, dụng cụ lồng ấp để diệt khuẩn và khử mùi trên không  

 

Trong trường hợp cấp bách 

Sản phẩm dự trữ khi xử lý mùi nôn ói (Bằng phương pháp siêu vi rút) hoặc dùng khi bị thương 

trong hỏa hoạn cháy nổ 

Thiết bị laser, tòa nhà, nơi ăn uống, các thiết bị công cộng v.v… 

 

Nhúng khăn vào dung dịch, vắt khô rồi lau những chỗ cần diệt khuẩn và khử mùi. Rất hữu 

hiệu cho những trường hợp lau những đồ vật không thể nhúng vào dung dịch. Thiết bị chăm 

sóc y tế, nơi chăm sóc y tế tại nhà, nhà trẻ, các thiết bị điện tử v.v.. 

 



Thiết bị chăm sóc y tế, bệnh viện 

 

Rửa và ngâm chân  

 

 Pha loãng dung dịch vào nước ấm sao cho nồng độ khoảng 30 ~ 50 ppm rồi 

ngâm chân để sát khuẩn 

 

Lau bằng khăn   

 

Nhúng khăn vào nước ấm có pha loãng dung dịch sao cho có nồng độ 

50ppm sau đó vắt ráo và lau 

 

Sau khi rửa tay 

Pha loãng dung dịch thành nồng độ 50 ppm, sau khi rửa tay thì xịt dung 

dịch này vào rồi xoa toàn bộ tay. Trường hợp dùng dung dịch diệt khuẩn có 

chứa cồn, nếu không dùng ngay khi tay khô thì công dụng diệt khuẩn sẽ 

không có tác dụng, nước tẩy rửa Jiamoverc ó sự khác biệt với các dung 

dịch có cồn khác, dù tay còn ướt nhưng công dụng diệt khuẩn vẫn phát huy 

hiệu quả, tính acid yếu nên bạn yên tâm sử dụng mỗi ngày mà không làm 

khô da tay.  

 

 

 

Dùng trong nấu ăn,thiết bị y tế. 

Phun vào những nơi muốn diệt khuẩn như sàn nhà, tay vịn, tay nắm cửa 

v.v… để lau dọn. Sản phẩm này tăng thêm công dụng diệt khuẩn cho công 

việc lau dọn thông thường.  



Xử lý những dụng cụ trong nhà bếp và dụng cụ y tế 

Ngâm, xịt, phun vào những dụng cụ trong nhà bếp v.v… để vệ sinh.  

 

Xịt diệt khuẩn trên không 

  

Dùng dụng cụ phun sương, phun vào khoảng không ở khu vực lối ra vào, 

đường đi hoặc các phòng, xử lý vệ sinh bên trong các trang thiết bị. 

 

 

 

Trường học, nhà trẻ, trường tư  

 

Dùng trong lau dọn  

Pha loãng dung dịch thành nồng độ 50 ppm và xịt phun sương 

bằng dụng cụ xịt. Sản phẩm được dùng đa dạng từ việc lau chùi 

toilet, bồn tắm, đến diệt khuẩn đồ chơi và cả khử trùng trên xe 

buýt. Vừa không lưu lại mùi lâu và lỡ có trường hợp các em 

nhỏ nuốt phải thì cũng không vấn đề gì. 

 

Xịt khuẩn không khí 

Bằng cách xịt khuẩn bên trong các phương tiện như xe buýt để đề phòng các 

bệnh truyền nhiễm và cũng đạt được công dụng khử mùi hiệu quả.  

 

 

 

 



Vệ sinh nhà bếp và các dụng cụ nấu nướng 

Xịt hoặc ngâm các dụng cụ nhà bếp như thớt, thực phẩm 

tươi, bình sữa v.v… để diệt khuẩn.  

 

Vệ sinh thông thường 

Xịt ra tay, xịt vào đế giày để diệt khuẩn khi đi từ ngoài vào trong nhà. Sản phẩm này khác với 

các loại diệt khuẩn có cồn, nên rất nhẹ nhàng với da, cha mẹ con cái đều dùng được.  

Ngoài ra 

Là phương pháp tiêu diệt các siêu vi rút và có thể được dùng khi bị thương do hỏa hoạn cháy nổ. 

Rất hữu dụng khi xử lý mùi hôi do nôn mửa, không làm phai màu, không tẩy màu, rất an toàn 

khi dùng để khử trùng thảm.  

Cửa hàng ăn uống – Công ty thực phẩm – Nơi thu gom rác 

 

Vệ sinh khu vực chế biến, thực phẩm và các dụng cụ nấu nướng 

  

Khử trùng bằng cách xịt, phun, ngâm các dụng cụ nấu nướng như thớt v.v… Trường hợp dùng trong 

các khu chế biến thực phẩm , khi lắp đặt sử dụng máy sản xuất ozone, dùng sản phẩm nước oxy hóa 

Jiamover để khử trùng không khí, rửa mặt sàn để diệt khuẩn môi trường làm việc và khử mùi để duy 

trì môi trường làm việc sạch sẽ. 

                                                   

 

 



Nhà ở, nơi làm việc 

 

Từ khử trùng bình sữa, đồ chơi đến súc miệng 

Vì có tính acid yếu nên rất an toàn để khử trùng đồ 

chơi, bình sữa hoặc dùng để rửa khi em bé đi vệ 

sinh. Ngoài ra, khi pha loãng dung dịch đạt nồng độ 

30 ~ 50 ppm, có thể dùng để súc miệng, dùng hiệu 

quả để chống cảm.  
 

Diệt khuẩn và khử mùi trong xe, trong phòng 

Xịt nước tẩy rừa Jamover vào không khí giúp diệt khuẩn và khử 

mùi trong phòng. Hoàn toàn không để lại mùi thơm như các loại 

có mùi thơm khác. 

 

Xử lý mùi hôi và vệ sinh thú nuôi 

Chắc chắn là mùi hôi của động vật làm cho chúng ta rất khó chịu phải không 

nào. . Vậy hãy dùng sản phẩm Jiamover này để khử trùng những nơi có mùi hôi 

vật nuôi! Xịt, khử trùng và khử mùi sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ.  

 

 

 


