
環境内の微生物やウィルスを除菌し、
食中毒や感染症を予防します！

商 品 名

メーカー

サニコムシステム
株式会社ニッセンテクノ

商品説明 あなたの周りにリスクはありませんか？

本商品の
優位性

＜空間除菌の性能比較＞
殺菌力 空間での均一性 設備の非腐食 人体への影響

サニコムシステム ◎ ◎ ◎ ◎
オゾンガス ◎ △ × ×
紫外線照射 △ × ◎ ×

活用事例
及び提案

◦レストラン・ホテルの厨房や食品工場など、食中毒菌発生の危険性が高い場所でご活用ください。
◦不特定多数の人が出入りするレストランやホテルの客室でのご使用も効果的です。
◦救急車や消防署など、感染症の疑いがある患者を搬送後の車内や室内の除菌は不可欠です。
◦老人福祉施設など、体力のない高齢者・乳幼児が出入りする場所にもご活用ください。
◦薬液を交換すれば蚊などの殺虫にも使用できます（デング熱、マラリヤなどの伝染病対応）。

お問い
合わせ先

（公財）東京都中小企業振興公社　総合支援部国際化支援室
TEL  03-3438-2026　　FAX　03-3433-7164
E-mail  ttc@tokyo-kosha.or.jp　　URL  http://www.tokyo-trade-center.or.jp/
※（公財）東京都中小企業振興公社は、東京都が設立した「公益財団法人」です。

本商品は、（公財）東京都中小企業振興公社が実施する
海外販路開拓支援事業の支援対象商品です。

【ポータブルタイプ】 【モバイルタイプ】 【食品工場内での使用例】

食中毒！ 感染症！ 風評被害！

もし、これらの事態が発生したら、その後の商売に及ぼす影響は計り知れません。

リスクを大幅に軽減できます！

サニコムシステムを導入することで、お客様に“安心感”を提供できます！
サニコムシステムは、“安定化二酸化塩素”を使用していますので人体にも安全です。

サニコムシステムの
導入！！

そこで！！



Prevent food poisoning and infections by
eradicating microbes in the environment!!

Product Name

Manufacturer

ＳＡＮＩＣＯＭ ＳＹＳＴＥＭ
NISSENTECHNO CORPORATION

Product 
Information

Are there risks around you? such as…

Features ＜The comparison of performance＞
Sterilizing power Uniform diffusion Corrosion prevention Safe for the human body

SANICOMSYSTEM ◎ ◎ ◎ ◎
Ozone gas ◎ △ × ×
UV rays △ × ◎ ×

Usage 
Examples

◦Kitchens in restaurants and hotels and food factories.
◦Restaurants and guest rooms in hotels.
◦Ambulances and hospitals.
◦Nursing facilities for the elderly, babies and small children.
◦Killing insects such as mosquito by changing medicinal solution.
　(prevention of infectious diseases such as dengue and malaria)

Please 
send your 
inquiry to

Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center/ Tokyo Trade Center

TEL +81-3-3438-2026　FAX +81-3-3433-7164
E-mail ttc@tokyo-kosha.or.jp　URL http://www.tokyo-trade-center.or.jp/

Tokyo Metropolitan SME Support Center, is founded by 
Tokyo Metropolitan Government to assist SME in Tokyo, 
supports the overseas promotion of this product.

【Portable type】 【In a food factory】

Food poisoning! Infectious! Rumor damage!

If these problems occur, your business must face a serious trouble.

SANICOM SYSTEM could reduce your risks!

When you introduce SANICOM SYSTEM, you could give relief to your clients!

SANICOM SYSTEM uses safe stabilized chlorine dioxide as medicinal solution.

Introduction of SANICOM SYSTEM!!
So…



ป้องกันเชื้อโรคอาหารเป็นพิษและการติดเชื้อ
โดยกำาจัดจุลินทรีย์และไวรัสในสิ่งแวดล้อม!!

ชื่อสินค้า

ผู้ผลิต
ซานิคอมซิสเต็ม (SANICOM SYSTEM)
บริษัท นิสเซ็น เทคโน จำากัด

คำาอธิบายสินค้า

จุดเด่นของ
สินค้าชิ้นนี้

＜เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำาจัดเชื้อในช่องว่าง＞
พลังการฆ่าเชื้อโรค ความสม่ำาเสมอในการกระจายตัว การป้องกันการกัดกร่อน ความปลอดภัยต่อสุขภาพ

ซานิคอมซิสเต็ม ◎ ◎ ◎ ◎
ก๊าซโอโซน ◎ △ × ×
การฉายรังสี UV △ × ◎ ×

ตัวอย่างและ
ข้อเสนอแนะใน
การใช้งาน

◦บริเวณที่ประกอบอาหารอาหาร เช่น ครัวของร้านอาหาร โรงแรม และโรงงานอาหาร เป็นต้น
◦ใช้ได้กับร้านอาหารและห้องพักของแขกในโรงแรม
◦ใช้ในรถพยาบาลและโรงพยาบาล
◦เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับการพยาบาลผู้สูงอายุ เด็กทารก และเด็กเล็ก
◦คุณสามารถกำาจัดแมลงต่าง ๆ เช่น ยุง โดยการเปลี่ยนมาใช้น้ำายาทางการแพทย์นี้
　(สามารถป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น ไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียได้)

ติดต่อสอบ
ถามได้ที่

Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center/ Tokyo Trade Center

TEL +81-3-3438-2026　FAX +81-3-3433-7164
E-mail ttc@tokyo-kosha.or.jp　URL http://www.tokyo-trade-center.or.jp/

ศูนย์สนับสนุนธุรกิจ SME สำานักงานบริหารมหานครโตเกียว, 
ก่อตั้งโดยสำานักงานบริหารมหานครโตเกียวซึ่งดูแลธุรกิจ SME ต่างๆ ในมหานครโตเกียว, 
ให้การสนับสนุนโปรโมชั่นการขายสำาหรับสินค้านี้.

[ตัวอย่างการใช้ในโรงงานอาหาร] [แบบเคลื่อนย้ายได้]

อาหารเป็นพิษ! โรคติดต่อ! ความเสียหายจากข่าวลือ!

รอบตัวท่านมีความเสี่ยงหรือไม่?

ช่วยลดความเสี่ยงได้!

หากนำาซานิคอมซิสเต็มมาใช้ ท่านจะมอบ “ความอุ่นใจ” ให้ลูกค้าได้!
เนื่องจากซานิคอมซิสเต็มใช้ “คลอรีนไดออกไซด์เสถียรภาพ”
ปลอดภัยเช่นเดียวกับการใช้สารฆ่าเชื้อทางการแพทย์

นำ�ซ�นิคอมซิสเต็มม�ใช้!
ด้วยเหตุนี้!!


