
 

 

 

 

 

 

 

SOLUCION I LËNGSHËM 

DEZINFEKTUES 

REVOLUCION NË DEZINFEKTIM 

PRODUKT 100 % NATYRAL  

http://silver-sab.rs/?lang=en


 

 

PRODUKT I STUDIUAR DHE I CERTIFIKUAR 

 

 

 

 

 

 



 

 

 100% efektiv në reduktimin e rrezikut për shëndetin, në ambientet e banimit dhe të punës tuaj 

 Revolucion në dezinfektim 

 Përdorimi inovativ i nanoteknologjisë së kombinuar me argjend dhe zeolite për eleminimin e 

baktereve, viruseve dhe kërpudhave 

 100% produkt natyral, pa avuj të dëmshëm 

 Solucion i lëngshëm antibakterial, pa aromë dhe pa ngjyrë  

 Vepron shpejt dhe ka një efekt të zgjatur 

 Nuk përmban Alkool ose ndonjë prej derivateve të tij 

 Nuk përmban Klor të lirë, Acide bazike, Fenole, Formaldehide (konservante) dhe as komponent të 

kuaternarit të amonit  

 Nuk e humb veprimin në prani të proteinave, sapunëve, bikarbonateve, sulfateve dhe klorideve të 

kalciumit e magnezit (uji i fortë) 

 Nuk i dëmton sipërfaqet e drunjta, gomës, plastikës, qelqit, qeramikës, smaltimit, metalta dhe të 

kromuara 

 Heq shtresat e gëlqerizimit  

 Nuk ka baktere rezistente ndaj Silver Sab     

 Dermatologjikisht i testuar 

 Nuk shkakton acarime të lëkurës 

 Përdoret gjeresisht 

 I aprovuar dhe certifikuar nga institucionet më të larta të kësaj fushe, ndërkombëtare dhe vendore 

 

SDS 
DERMATOLOGJIKISHT E TESTUAR 

Nuk përmban alkool ose ndonjë prej derivateve të tij 

PAKETIM I SHUMËLLOJSHËM 
Shishe plastike me sprucim prej 100 ml dhe 750 ml si dhe bidona 

plasmase prej 1 L, 3 L, 5 L, 10 L, 20 L, 50 L dhe 
1000 L. 

 

PËRDORIMI PËR SHËRBIME TË SHUMTA 
Silver Sab mund të përdoret gjerësisht për dezinfektim, duke 
filluar që nga dezinfektimi i shtëpisë e deri në dezinfektimin 

e pajisjeve mjekësore 
 

…………..                                 ………………… ………………..                 ……………… 



 

 

Silver Sab është një produkt i përbërë nga komponentë natyral të cilët rrisin efektivitetin e 

komponentëve aktiv - zeolite argjendi.  

Veprimi i këtij produkti, (i përfituar në këtë mënyrë) korespondon me hulumtimet e fundit në fushën e 

nanoteknologjisë dhe nanomedicinës. 

Silver Sab, si një antiseptik natyror me efekt të fortë antibakterial, antivirusal dhe antifungal, është një 

produkt ekologjikisht i pastër, absolutisht i shëndetshëm dhe krejtësisht jo toksik  si dhe mund të 

konsumohet përsosshmërisht në mënyrë të sigurt, gjithashtu mund të aplikohet për dezinfektimin e syve, 

veshëve, plagëve të hapura apo djegieve, etj. 

Siguria shëndetësore e Silver Sab u shqyrtua dhe u konfirmua nga institucionet e mëposhtme: 

1. Laboratori Referues i Akademisë Ushtarake Mjekësore (VMA) në Beograd 

2. Instituti për Hulumtime Biologjike "Sinisha Stankoviq" në Beograd 

3. Spitali Universitar i Fëmijëve i njohur si "Tirsova", në Beograd 

4. Instituti i Shëndetit Publik të Zrenjaninit (Serbi) 

5. Instituti i Qytetit për Shëndet Publik, Beograd. 

Bazuar në analizat dhe testimet, SILVER SAB është regjistruar në Ministrinë e Bujqësisë dhe Pylltarisë 

Mbrojtja e Mjedisit sipas nr. 531-01-616 / 2014-19 që nga 13 Mars 2015. 

Silver Sab u testua në Gjermani në laboratorin kombëtar nga Weimari  dhe "Dr Mitsching - 

Labor für Hygiene & Microbiologie "konfirmoi sigurinë e til, nën Nr. 201/13118 më 9 qërshor 2015.  

Të gjitha rezultatet treguan se Silver Sab është shumë efikas në eliminimin baktereve dhe kërpudhave 

mikro, Gram (+) Gram (-), të tilla si: 

a. Gram (-) bakteret dhe Gram (+) bakteret: 

Salmonella enteritidis ATCC 13076 

Salmonella typhimurium (ATCC 13311) 

Enterobacter cloacae (izoluar klinikisht) 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) 

Proteus mirabillis (izoluar klinikisht) 

Escherichia coli (ATCC 35210) 

Listeria monocytogenes (NCTC 7973) 



 

 

Micrococcus flavus (ATCC 10240) 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538) 

Enterococcus hirae (ATCC 10541) 

Klebsiella pneumoniae (ATCC 4325) 

Proteus hauseri (ATCC 13315) 

b. Microfungi: 

Aspergillus fumigatus (ATCC 1022) 

Aspergillus versicolor (ATCC 11730) 

Aspergillus ochraceus (ATCC 12066) 

Aspergillus niger (ATCC 6275) 

Trichoderma viride (IAM 5061) 

Penicillium funiculosum (ATCC 36839) 

Penicillium ochrochloron (ATCC 9112) 

Candida albicans (ATCC 10231) 

Të gjitha bakteret dhe kërpudhat mikro janë shkatërruar brenda një intervalit kohor prej 5 deri në 30 

minuta. 

Veçanërisht vëmë në dukje bakterien Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352), e cila shkakton 

infeksionet më të shpeshta në spitale, me pasoja vdekjeprurëse, si dhe bakteret 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) dhe Acinetobacter, të cilat njihen si një nga 

bakteret më rezistente. 

SILVER SAB ka një fushë të gjerë veprimi si një produkt i jashtëzakonshëm për dezinfektimin dhe 

parandalimin e infeksioneve, sepse mbi të gjitha është një produkt apsolutisht natyral si dhe ka efekt të 

garantuar antibakterial, antiviral dhe antifungal. 

Mund të përdoret në familje, zyra, spitale, klinika si dhe në objekte të ndryshme 

industriale, sidomos në fabrikat e teknologjisë ushqimore. 

 



 

 

DEZINFEKTIMI 

Silver Sab / Dezinfektimi 

SILVER SAB PËR NJË DEZINFEKTIM TË SUKSESSHEM 100% 

Çfarë është dezinfektimi? 

Dezinfektimi është proces i dekontaminimit, proces i eliminimit ose reduktimit të mikroorganizmave të 

dëmshëm në ambient - ose trupave fizik (mekanikisht, duke pastruar, larë, etj). Mikroorganizmat 

eliminohen kimikisht (nga nxehtësia, rrezatimi, me acide kimike, acide baze, klor etj.) trajtuar me këto 

mënyra ata janë të asgjësuar. 

Ndryshe nga sterilizimi, dezinfektimi nuk ka të bëjë me vrasjen e të gjitha mikroorganizmave të 

pranishëm, por i redukton ato në një numër që nuk mund të jenë të dëmshëm për shëndetin. 

Për një dezinfektim të suksesshëm, për një zgjedhje të dezinfektuesve dhe teknikave, është e 

rëndësishme që të njihen tiparet biologjike të mikroorganizmave dhe "pikat e dobëta" të tyre. Më të 

rëndësishmet janë: kërpudhat dhe bakteret, viruset, klamidia, mykoplazmat dhe prions. 

Dezinfektimi nuk është vetëm i rëndësishëm por edhe i domosdoshëm për ruajtjen e shëndetit, sepse 

kontribuon në reduktimin e rrezikut të shfaqjes dhe përhapjes së sëmundjeve infektive (nga kalbjet e 

ushqimit, helmimi nga ushqimi, infeksionet në spital dhe infeksione të tjera nga burime të ndryshme). 

Dezinfektimi duhet të kryhet gjithmonë në të gjitha vendet ku ekziston rreziku i transmetimit të 

sëmundjeve si dhe për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve, për një ndihmë në parandalimin e 

sëmundjeve infektive. 

Dezinfektimi me metodat kimike kryhet duke aplikuar dezinfektues. 

Dezinfektuesit testohen dhe regjistrohen si produkte kimike të dezinfektimit të destinuara për 

dezinfektim. Për të arritur efektin e dëshiruar të dezinfektimit, një dezinfektues duhet të bashkëveprojë 

me mikroorganizmat dhe vetëm atëherë ai mund t'i dëmtojë ose t'i deaktivojë ato, për shkak të 

mekanizmit të veprimit që është denaturimi i proteinave, dëmtimi i membranës qelizore, bllokimi i 

sistemeve esenciale enzimatike dhe më në fund duke bllokuar sintezën e murit qelizor. 

Efikasiteti i dezinfektuesve varet nga faktorë të ndryshëm - pH mesatar, koha e veprimit, numri i llojeve 

të mikroorganizmave, temperatura, prania e lëndës organike, përqendrimi i dezinfektuesit ... 

KËSHILLA PËR një DISINFEKIM 100% MË TË SUKSESSHËM TË MJEDISIT të banimit DHE TË BIZNESIT. 

Ne ju rekomandojmë që ju të jeni në përputhshmëri me disa rregulla të përgjithshme të dezinfektimit: 

- Kurdoherë që është e mundur, dezinfektimit duhet t´i paraprijë pastrimi dhe larja, e cila së bashku me 

papastërtitë makroskopike redukton ndjeshëm numrin dhe qëndrueshmërinë edhe te  

mikroorganizmave. Me këtë veprim ju hiqni substancat organike – për shembull gjak dhe të tilla, që mund 

të neutralizojnë ose absorbojnë dezinfektuesit dhe ta pengojnë procesin. Në rastin e mikroorganizmave 



 

 

shumë të rrezikshme, që mund t´i dëmtojnë personat që kryejnë dezinfektim, dezinfektimi duhet të 

kryhet para pastrimit gjithashtu edhe pas pastrimit. 

- dezinfektuesit duhet të marrin pak kohë para se të veprojnë - nga 5 deri në 30 minuta, për të arritur 

efektin e synuar plotësisht, 

- gjithmonë në perputhje  me udhëzimet e përdorimit, 

- kur zgjidhni një dezinfektues, është shumë e rëndësishme që të mendoni për ndikimin e mundshëm 

mjedisor. Por më e rëndësishmja është ndikimi në shëndetin e njerëzve dhe kafshëve. 

Produkti SILVER SAB plotëson të gjitha kushtet - dezinfekton të gjitha sipërfaqet e forta shpejt dhe me 

efikasitet, nuk është i dëmshëm për shëndetin e njeriut, kafshëve dhe as për mjedisin. 

PËR DEZINFEKTIM MË TË SUKSESSHËM (100 %) DHE REDUKTIM TË RREZIKUT TË 

SHËNDETËSISË NË BIZNESIN DHE JETËN TUAJ MJEDISI-SILVER SAB ËSHTË PARTNERI 

JUAJ MË I MIRË NË SHËNDETËSI. 

 

 

PSE TA ZGJIDHNI SILVER SAB? 

Silver Sab 

Një pyetje me vend, pse të zgjidhni Silver Sab? 

Sepse 

përbërës aktiv i Silver Sab është Argjendi zeolit. 

PSE ARGJENDI? 

SEPSE, 

aktiviteti antibakterial i argjendit dhe i përbërësve të tij është i njohur mirë që nga historia e hershme. 

Madje edhe grekët e lashtë, por edhe romakët, përdornin argjend për t´ parandaluar infeksionet. Në 

mesjetë argjendi përdorej për të trajtuar djegiet dhe plagët. 

Kolonët amerikanë hidhnin monedha argjendi në qumësht për të parandaluar fermentimin e acidit laktik. 

Detarët në udhëtimet e tyre të gjata vendosnin monedha argjendi në fuçitë me verë dhe ujë për t'i 

dezinfektuar ato, dhe behet fjalë në shekullin e 19-të. 

Në Gjermani, edhe në shekullin e 19-të, përdorej si ilaç me pika në sy, për bebet e tyre, që ishte një 

solucion i bazuar në përbërje argjendi për të parandaluar infeksionet. 



 

 

Nëpër kisha përdoret  vetëm një lugë argjendi për qindra besimtarë gjatë ritit te bashkimit dhe ajo lugë 

kurrë nuk shkaktoi përhapjen e infeksioneve.  

Solucionet e argjendit u miratuan për t'u përdorur në vitin 1920 nga Administrata Amerikane e Ushqimit 

dhe e Barërave si një argjent antibakterial. 

Në ditët e sotme argjendi përdoret në lloje të ndryshme institucionesh për parandalimin e infeksioneve, 

si për shembull në kartoteret urinar tubi është (fije argjendi) për të parandaluar zhvillimin e infeksioneve 

të traktit urinar, ose sulfadiazina e argjendit që përdoret në kremerat për djegie. Sot, edhe pjesët 

përbërëse të kondicionereve, të makinave  larëse, frigoriferëve dhe pajisjeve tjera shtëpiake, po fillojnë të 

prodhohen nga materiale me bazë të argjendit. 

I pari që filloi kërkimin shkencor mbi mekanizmin e veprimit të argjendit në qelizën e mikroorganizmave, 

ishte një botanist zviceran Karl Wilhelm von Nageli, në vitet '80 të shekullit XIX. Ai zbuloi se shkatërrimin 

e qelizës së mikroorganizmave nuk e shkakton metali në vetvete, por jonet e tij. Këtë fenomen ai e quajti 

"oligodinamik". Ky shkencëtar ka provuar se argjendi  ka efekt oligodinamik vetëm në formën e tretur, i 

jonizuar. Më vonë, përfundimet e tij u konfirmuan nga studiues të tjerë. 

Shkencëtari gjerman Vincent krahasoi  veprimet e disa metaleve të caktuara, dhe arriti në përfundimin se 

argjendi ka efekt më të fortë baktericid, edhe se sa metali I bakrit dhe arit, te cilët u duken më të dobët. 

Kështu, për shembull, bakteri Staphylococci në pllakën e argjendit u asgjësua për 2 ditë, në bakër - për 3 

ditë dhe në pllakën prej ari - për 9 ditë. Bakteret e difterisë në një pjatë argjendi do të vdisnin brenda 3 

ditëve, në bakër për 6 ditë, dhe në ari - për 8 ditë. Duhet të kemi parasysh se këto eksperimente janë 

ekzekutuar në baza metalike dhe jo në një solucion te jonizuar.  

V.S. Brizgunov me një grup autorësh botoi një studim që provon se Silver ka një veprim jashtëzakonisht 

të fuqishëm antimikrobik. Në klinika ata shqyrtuan bakteret që kanë interes të veçantë për mjekët - 

Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Streptococcus purulent dhe Streptococcus stomak. Në 

studimet klinike jonet e argjendit kishin ndikim të ndryshëm në lloje të ndryshme të baktereve - nga 

efekti baktericid (aftësia për të vrarë mikrobet) ndaj efekteve bakteriostatike (aftësia për të parandaluar 

shumëzimin e baktereve) dhe rezultatet ishin befasuese. 

Një numër i madh i shkencëtarëve zbuluan se jonet e argjendit inaktivizojnë,  viruset e influencës (gripit) 

nga grupi A-1 dhe B, disa enteroviruse, adenoviruse si dhe e pengojnë virusin e AIDS-it, gjë që tregon një 

rezultat të mirë terapeutik në trajtimin e sëmundjeve virusale.  Ata vunë re përparësinë e madhe të 

terapisë argjile koloidale në krahasim me terapinë standarde. L.V. Grigorjeva ka përcaktuar 

eksperimentalisht se për trajtimin e serotipeve të virusit Coxsackie A-5, A-7 dhe A-14 nevojitet një 

përqendrim shumë më i lartë i argjendit nga 0.5 në 5 mg / l, sesa për Escherichia, Salmonella dhe 

bakteret e tjera të stomakut 0.1 deri 0.2 mg / l). 

Ka shumë teori që shpjegojnë mekanizmin e veprimit të joneve te argjendit në mikroorganizmat. Më e 

përhapur është; teoria e adsorbimit; me anë të të cilit qelizat humbin efektin rezistues për shkak të 

ndërveprimit midis forcave elektrostatike të krijuara ndërmjet qelizave bakteriale që kanë një ngarkesë 

negative dhe joneve pozitive të argjendit, të cilat janë te ngjitura në një qelizë bakteriale. Studiues të tjerë 

ju japin rëndësi të veçantë proceseve fizike dhe kimike, dmth oksidimit të protoplazmës së baktereve në 



 

 

të cilat SILVER luan rolin e katalizatorit. Voraz dhe Tofern në vitin 1957 shpjeguan efektin oligodinamik 

antimikrobik të argjendit në të cilin jonet e argjendit lidhen me enzimat që përmbajnë grupet SH dhe 

COOH, edhe Tonle dhe Wilson - prishja e bilancit osmotik të qelizave. Nëse, pra, ne përmbledhim të gjitha 

këto teori, duket se mekanizmi i veprimit të argjendit në qelizën e baktereve është I shumëllojshëm. Jonet 

e argjendit grumbullohen në membranën qelizore, qeliza mbetet e gjallë, por shkel disa nga funksionet e 

saj, siç është, për shembull, riprodhimi. Jonet e argjendit vazhdojnë të depërtojnë në brendësinë e qelizës 

përmes membranës dhe të pengojnë zinxhirin e frymëmarrjes së enzimave dhe të proceseve të oksidimit, 

prandaj qelizat vdesin. 

Eksperimentet kanë treguar se në bashkë-inkubacionin e indeve të gjalla të miut dhe mikroorganizmave 

të ndryshëm në një solucion që përmban jonë argjendi, morfologjia e eritrociteve dhe leukociteve mbetet 

e pandryshuar, ndërsa mikroorganizmat janë shkatërruar. Qelizat e indeve të miut. 

Pse të zgjidhni Silver Sab? 

PSE ZEOLITI? 

ZEOLITI është një mineral i mrekullueshëm me efekt të mahnitshëm shërues. Shumë i referohen atij si 

"guri i së ardhmes". Minerali ZEOLIT (i cili i përket familjes së mineraleve natyrale, si forma e tij 

sintetike) është përdorur së pari për të pastruar ujin që është kontaminuar nga ndotja radioaktive dhe 

ndotje te tjera  të ngjashme. Gjatë katastrofës së Çërnobilit, ai është përdorur me sukses për të 

parandaluar ndotjen e ujit nga substanca radioaktive. 

Zeoliti natyral e ka prejardhjen që ne kohët e lashta nga llava vullkanike, kur shkëmbinjtë vullkanikë dhe 

hiri erdhën në kontakt me ujërat alkaline nëntokësore. ZEOLITI  natyral ne vetvete nuk ka karakteristika 

të dobishme, nëse  nuk përpunohet teknologjikisht, d.të.th. i mikronizuar, trajtuar me nxehtësi, sterilizuar 

dhe mbajtur hermetikisht në mënyrë që më pas të mund të përdoret për nevojat njerëzore dhe për 

qëllime tjera (ushqimi i kafshëve, mbarështimi i tokës, të ujit të pijshëm dhe trajtimit të ujërave të zeza). 

Për përdorim njerëzor i vetmi zeolit i lejuar është klinoptiloliti i cili është i pasur me minerale alumino-

siliken dhe natrium ose kalcium. 

Në procesin teknologjik të aktivizimit mekanik ZEOLITI është grimcuar në një madhësi mikronësh, për të 

rritur sipërfaqen e saj aktive, kështu rritet edhe kapaciteti i tij absorbues (lidhja e ndërsjellë e grimcave) 

dhe kapacitetin e shkëmbimit të joneve. Po ta thuash figurativisht, klinoptiloliti ka pamjen e hojeve te 

mjaltit, ngarkesa negative e të cilit jep aftësinë e lidhjes, d.m.th. shkëmbimin e joneve pozitive të 

mikroelementeve me jonet e metaleve toksike dhe joneve të substancave të tjera të dëmshme nga 

mjedisi, që duhet të pastrohen. 

Studime të shumta (në mbarë botën) kanë konfirmuar se ZEOLITI është detoksifikuesi më i fuqishëm, 

antioksidues dhe mbrojtës i imunitetit. ZEOLITI pastron trupin me një efikasitet prej njëqind për qind 

(100%). Pastron trupin nga ndikimet e dëmshme të toksinave organike dhe kimike, kryesisht nga metalet 

e rënda siç janë plumbi, arseniku, merkuri, nikeli, kromi dhe të tjerët. 

Falë structures së hapur molekulare dhe ngarkesës  negative, zeoliti vepron si një "kafaz" për kapjen e 

grimcave të tilla sië janë metalet e rënda të ngarkuara pozitivisht dhe pesticidet. 



 

 

Ekspertët besojnë se ZEOLITI është absolutisht i sigurt për konsum njerëzor! Mineralet natyrore 

clinoptilolite janë mikronizuar mekanikisht në mënyrë që të arrihet një pluhur me grimca masa- nano. 

Disa njerëz kanë dëgjuar për këtë mineral për herë të parë, kur disa kohë më parë ishte zbuluar se 

qumësht i disa prodhuesve përmbante përqendrimin e aflatoksinës në një masë të dëmshme mbi normën 

e lejuar dhe ZEOLITI ishte përdorur për bagëti, sepse ajo do të vepronte në reduktimin e përqendrimit të 

aflatoksinës në qumësht. Përveç kësaj, me sukses përdoret edhe në bujqësi, ku njerëzit trajtojnë tokën e 

punueshme me të në mënyrë që toka të pastrohet nga pesticidet dhe helmet tjera. 

Pra, nga sa u tha si më sipër është e qartë se ZEOLITI në sajë të strukturës së tij ka një fuqi të madhe të 

adsorbimit, neutralizimit dhe eliminimit të substancave të dëmshme siç janë: grimcat radioaktive, 

aflatoksinat, metalet e rënda, toksina e origjinave të ndryshme, gazra toksike etj. Falë kësaj aftësie, është 

shumë i dobishëm për trajtimin e ndotjeve të ndryshme. 

Disa prodhues të produkteve për kujdesin ndaj lëkurës, kanë njohur se fundmi zeolitin si një element për 

shumë përfitime dermoestetike. Kësisoj ata e shtojne zeolitin e mikronizuar në reagjentet e tyre, për 

kujdesin më të mirë të lëkurës. Zeoliti heq kontaminimin, e spastron thellësisht, purifikon dhe 

detoksifikon lekuren. 

 

KU MUND TA PËRDORNI SILVER SAB? 

Silver Sab / Ku mund ta perdorni Silver Sab? 

KU MUND TË REDUKTONI  100% RREZIKUN  SHËNDETËSOR ME PËRDORIMIN  E  SILVER 

SAB 

Produkti Silver Sab është projektuar për dezinfektimin e dyshemeve, mureve dhe tualeteve, filtrave të 

kondicionerit, mobileve, sipërfaqeve të ndryshme në ambiente të punës, aparaturave, veglave dhe 

pajisjeve, instrumenteve kirurgjikale dhe mjekësore: 

NË INDUSTRI  

- NË INDUSTRINË E  MISHIT DHE NËNPRODUKTEVE TË TIJ 

Përdoret për të dezinfektuar dhomat e therjes (thertoret), dhomat dhe sipërfaqet e vendpunimit për 

përpunimin e mishit, për vet produktet  e mishit, makineritë e përpunimit të mishit, pajisjet dhe mjetet 

tjera të punës në këtë industri. Përdoret edhe për dezinfektimin e mureve e dyshemeve, mjete transporti 

siç janë frigoriferët për transportin e mishit dhe nënprodukteve të mishit, kazanet, arkat, presat etj. 

- NË INDUSTRINË E BAXHOVE  DHE TE PËRPUNIMIT TË QUMËSHTIT 

Përdoret për të dezinfektuar sisët e lopës, aparatin ose sistemin për mjelje, rezervuarin e qumështit për 

transportin e qumështit në impiantet industriale të përpunimit të qumështit (pajisjet, ambientet e 

prodhimit, mjetet e punës) cisternat dhe kovat që përdorën  për të transportuar,  edhe në depo, për 



 

 

dezinfektimin e ambientit të punës në sipërfaqet, muret dhe dyshemetë, në ambientet e fermave dhe të 

grumbullimit të qumështit, për dezinfektimin e magazinimit të ftohtë dhe dezinfektimin e mjeteve të 

transportit të ftohte. 

- NË INDUSTRINË E SHEQERIT  

Përdoret për dezinfektimin e transportuesit, kombinatit te përpunimit, depozitave  dhe kontejnerëve, 

përveç kësaj edhe ujin  e parë për spërkatje në centrifugimin e  sheqerit etj. 

- NË INDUSTRINË E  BLUARJES-PJEKJES 

Përdoret për dezinfektimin e depove, depozitave, për makinerinë e bluarjes, vaskat e larjes së drithërave, 

shkallët dhe dispeçerin,  për dezinfektimin e të gjitha pajisjeve (makinerive), deponimin dhe hapësirën e 

punës për prodhimin e bukës dhe brumërave, për dezinfektimin e mjeteve të transportit për 

transportuesit e brendshëm dhe te jashtëm të produkteve të përpunuara, si për shembull arkat ose 

kashunët plastik , ambalazhi i transportit të bukës. 

- NË INDUSTRINË USHQIMORE  (PËR FRUTA  DHE PERIME) 

Përdoret për dezinfektimin e linjave të mbyllura dhe pajisjet siç janë, kovat dhe tubacionet e mbyllura, 

linjat e hapura, rezervuarët, kazanët, aksesorët e vegjël, sipërfaqet e punës, transportit me kasetë të 

frutave dhe perimeve, depozitat e transportit, fuçitë, kapakët, gominat etj. 

- NË INDUSTRINË E LËNDEVE TË LËNGSHME, PIJEVE DHE NË INDUSTRINË E  UJIT 

Silver Sab është veçanërisht i përshtatshëm për dezinfektim të ftohtë, mbasi  pajisjet janë lare dhe 

pastruar nga lëndët yndyrore. Për rezervarët, sitat e  kullimit, enët ngrohëse të lendes, kombinatin e 

ngarkimit dhe shpërndarjes drejtë në ambalazh, fuçitë, për sisteme tubash dhe pajisje të tjera të vaskave 

dhe cisternave, që përdorën për pijet e lëngjeve të buta e deri tek pijet e forta të birrës dhe alkoolit. 

- NË  INDUSTRINË BLEKTORALE, NË MBAJTJEN E  KAFSHËVE NË SHTËPI  DHE  NË BLETARI 

Përdoret për dezinfektimin e të gjitha ndërtesave për akomodimin e kafshëve, kuajve, deleve, derrave, 

shpezëve, lepujve, qenve dhe kafshëve të tjera. Për dezinfektimin e pajisjeve blegtorale: raftet, daljet, 

inkubatorët, sistemet e mjeljes, mjetet e transportit për transportin e bagëtisë, shpezëve, peshkut dhe të 

tjerëve. Duke nisur nga  ambientet e akomodimit te kafshës e deri në çuarjen e saj si produkt për konsum, 

silver sab garanton higjienë totale me fuqinë e vet dezinfektuese. 

 

NË INSTITUCIONE PUBLIKE 

-NË SPITALE DHE KLINIKA 

Përdoret për dezinfektimin e instrumenteve kirurgjikale dhe mjekësore, pajisjeve, qelqit laboratorik, 

pipetave dhe pajisjeve të tjera, dyshemeve dhe mureve të dhomave të klinikës dhe objekteve të tjera, 

klimatizatorëve, dorezave të derës, mjeteve të transportit, sipërfaqeve të punës. 



 

 

- NË INSTITUCIONET E PLEQËRIMIT, SI AZILE 

Përdoret për dezinfektimin e dyshemeve, mureve, kondicionerëve, dorezave të derës, banjave, mjeteve të 

transportit, kuzhinave dhe sipërfaqeve të punës që vijnë në kontakt me ushqimin, instrumentet 

mjekësore etj. 

- NË KLINIKA VETERINARE 

Përdoret dezinfektimi i instrumenteve, pajisjeve, qelqit laboratorik, pipetave dhe pajisjeve të tjera, 

mureve dhe dyshemeve të klinikave veterinare, shtretërve, barelave dhe banakëve,  kondicionerëve etj. 

- NË SHKOLLA 

Përdoret për dezinfektimin e dyshemeve, mureve, kondicionerëve, dorezave të derës, mjeteve të 

transportit, sipërfaqeve të punës, veglave dhe pajisjeve në kabinetet shkollore. 

- NË ÇERDHE DHE KOPSHTE TË FËMIJËVE 

Përdoret për dezinfektimin e dyshemeve, mureve, kondicionerëve, dorezave të dyerve, mobileve të 

arredimit, automjeteve të transportit, sipërfaqeve të punës, enëve dhe pajisjeve në kuzhina dhe në të 

gjitha ambientet e punës. 

- NË INDUSTRINË E HOTELERISË, MENSAVE (SHËRBIMIT  USHQIMOR) DHE NE FAMILJE 

Përdoret për dezinfektimin e të gjitha llojeve të enëve të kuzhinës – lugë, pirun, pjata, gota, enë gatimi, 

aparate për përpunimin e ushqimit, sipërfaqe të punës, thika, drurin e prerjes, mobileve, frigoriferëve, 

ngrirësve, pllakave qeramike, për furra, soba, koshin e mbeturinave, dorezave, syzeve, tastierës, telefonit, 

kondicionerëve etj. 

- NË OBJEKTE TË SPORTIT 

Përdoret për dezinfektim të shpejtë dhe efektiv të pajisjeve, sallave, mureve, dyshemeve dhe 

kondicionerëve. 

- NË PALESTRA 

Përdoret për dezinfektim të plotë të pajisjeve dhe aksesorëve, mureve, dyshemeve saunave, dusheve dhe 

kondicionerëve. 

- NË TRANSPORTIN PUBLIK 

Përdorët për dezinfektimin e kondicionerëve dhe të gjitha sipërfaqeve. 

 

 



 

 

UDHËZIME PËR PËRDORIM 

.   .   . 

Pajisjet e ajrimit:  

Kondicioner ambientesh dhe kondicioner të makinave. 

Hapeni kapakun në kondicionerin tuaj, hiqni filtrat dhe i lani me ujë nën presion të lartë, ose me fshesë 

vakumi. Lërini ato të thahen ne ajër te pastër. Me Silver Sab, spruconi vendin ku qëndrojnë filtrat, mbas 

30 min fshijeni me ose pa shpëlarje vendin, dhe aty nuk ka më asnjë bakter, virus apo kërpudha. Pastaj 

rivendosni filtrat e thata, i spruconi edhe ato me dezinfektuesin Silver Sab dhe mbyllni përsëri kapakun. 

Natyrisht, mund të spruconi me Silver Sab edhe hapësirën e rrjedhjes së ajrit. 

Në kondicionerët e makinave, gjithashtu ndiqet e njëjta praktike, hapni kapakun e rrjedhës së ajrit dhe 

spruconi aty, pas 30 min e pastroni me pecete të thatë, në të njëjtën mënyrë mund të dezinfektoni 

gjithçka brenda makinës tuaj, si timonin e drejtimit, levën e marshit, krejt kroskotin, dorezat e dyerve dhe 

gjithçka tjetër ju prekni vazhdimisht. Nëse i hipni në makinën tuaj kafshët shtëpiake, spërkatni  edhe 

ulëset. 

DYSHEMET  NË SHTEPIAT DHE AMBJENTET E SHËRBIMEVE PRIVATE/PUBLIKE: 

Për larjen e dyshemesë në shtëpi: spruconi 10 herë solucionin antibakterial ne ujin që do ta përdorni për 

të larë dhe pasi të mbaroni pastrimin, të njëjtin ujë mund ta përdorni për të ujitur bimët, pasi që është 

shume i dobishëm edhe për to. Megjithatë, një herë në muaj rekomandohet që dyshemetë të lahen me 

lëng antibakterial të pangopur. 

Dyshemetë në ndërtesat publike (spitale, klinika dentare, shkolla, kopshte, shtëpi pleqsh, laboratore, 

barnatore, banka, restorante, hotele, furra buke, dyqane të produkteve shtazore si thertore e bulmetore, 

supermarkete, sallone të bukurisë, qendra estetike etj.), këto ambiente duhet të lahen me lëng 

antibakterial të pangopur. Kjo duhet të përsëritet 2 herë në javë ose minimumi 1 herë në muaj, në varësi 

të llojit te shërbimit, qëllimit, të fluksit dhe të intensivitetit të përdorimit te ambienteve. 

Me një ambalazh prej 3. l ju mund të lani 250 m2. 

.   .   . 

NË KUZHINË 

Sifonet, tubacionet e lavamanëve në kuzhina, gjithashtu edhe planet e sipërme, pllaka ose mobile të 

brendshme të kuzhinave. 

Spërkatni sipërfaqen e thatë me lëngun antibakterial, dhe fshijini në mënyrë të njëtrajtshme te gjithë 

sipërfaqen, me një sfungjer të ashpër. Lëreni të veprojë për 30 minuta,  dhe me pas shpëlajeni me një 

pecete me ujë, ne fund thajeni me pecete te thate. Shpëlarja me peceten me ujë do të heq shkallën e 

kalkarit dhe papastërtitë, ndërsa me peceten e thate do te përfitoni një shkëlqim të lartë të sipërfaqes, me 

saktë lustrimin. 



 

 

Sfungjerët dhe pecetat e kuzhinës, pasi të jenë larë së pari me detergjentin larës, shpëlahen me ujë të 

vakët, vendosen të thahen mirë dhe në fund sprucohen me silver Sab njëtrajtshmërisht, ose  zhytën në 

lëngun e pangopur silver sab. Lëreni për 30 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Sfungjerët dhe pecetat 

tuaja do të mbajnë për një kohë të gjatë një aromë të këndshme dhe të freskët, sepse ato janë pastruar 

thellësisht nga lloje të ndryshme të baktereve dhe kërpudhave 

.   .   . 

BANJË 

Spërkasni vaskën, lavamanët e tualetit, vendin e tualetit dhe pllakat me solucionin. Lëreni të qëndrojë për 

30 minuta, pastaj lajini ato me një sfungjer të ashpër (pllakat, vendet e tualetit, ne varësi të ndotjes që 

kanë, mund t´i fërkoni edhe me një tel të butë) dhe me pas shpëlajini meujë. 

FRIGORIFËR DHE NGRIRËSIT 

Sprucojini me Silver Sab sipërfaqen e brendshme dhe të jashtme të frigoriferit tuaj, kanalet e gomuara të 

dyerve të frigoriferit dhe dorezat, pas 30 minutash me një pecetë të thatë fshijeni sipas rendit, fillimisht 

nga brenda e me pas jashtë. Nëse  ushqimi është i paketuar ju nuk keni nevojë të shpëlani atë, pasi ky 

produkt është i konsumueshëm. 

PAJISJE TË PRERJEVE NË KUZHINË, EDHE BANAKET. 

Lajini mire me ujë të ngrohtë, thajeni ato, sprucojini me Silver Sab në të gjithë sipërfaqen, lërini për 30 

minuta dhe pastaj shpëlajini përsëri. Dërrasën e mishit me ujë të rrjedhshëm, ndërsa banakët e montuar 

me pecete të lagur. Thajini me pas me pecetën e thatë. 

KONTEJNERË PLASTIK DHE SHISHE 

Spruconi në enët dhe shishet e thata me solucionin dezinfektues, lëreni për 30 minuta dhe shpëlajini  me 

ujë të vakët. 

KËPUCË 

Pastrojini këpucë, atlete dhe pantoflat nga brenda, duke sprucuar brenda tyre solucionin silver sab, qysh 

në mbrëmje, dhe në mëngjes ato do të jetë te  pastra, te freskëta dhe  gati të vishen. 

SHTRETËRIT PËR KAFSHËT SHTËPIAKE 

Spërkatni shtratin e kafshës tuaj dy herë në javë. Lëreni ne ajër te freskët dhe keni bërë gjithçka duhet. 

MYKU NË MURE 

Spërkatni muret në vendet ku ndodhet myku me solucionin Silver Sab në mënyrë që të eliminoni 

kërpudhat. Lëreni të veprojë për 60 minuta, dhe pastaj hiqni mekanikisht sipërfaqen e zezë me një leckë 

të thatë. Kur muri është i pastër, spruconi përsëri me solucionin. Spërkat çdo 15 ditë gjatë sezonit të 

motit të ftohtë. 

  



 

 

TUFAT E LULEVE TË FRESKËTA PËR DEKORACION 

Spruconi tri herë Silver Sab në ujë të pastër në vazo dhe vendosni lulet brenda. Nuk duhet të ndryshoni 

ujin sepse nuk do të prishen për një kohë të gjatë. 

BIMËT NË VAZO 

Ju mund të spruconi bimët e mbjella në vazo, dheun ose ujin që do t´i ujisni-ajo do t'i mbrojë ato nga 

dëmtuesit. 

KU TJETËR MUND TE PËRDORET SILVER SAB 

Silver sab mund të përdoret kudo. 

Kujdesi për higjienën personale: 

Çantat e grave, të burrave, të fëmijëve, sidomos çantat sportive,  ato për lap-top, përfshirë çdo send 

personal, send që qarkullon ose preket shpesh edhe nga njerëz të shumtë e të ndryshëm (spërkatini në 

mënyrë të njëtrajtshme, me Silver Sab), dhe mbas 30 min, disa sende i fshini thjesht me një pecete të 

thatë, disa edhe me pecetë të lagur nëse është e nevojshme dhe disa sende mund të kërkojnë shpëlarje 

me ujë që rrjedh. 

Dorezat e dyerve të shtëpisë, çelësat e dritave, pultin e komandimit, koshat e plehrave, fshesa me korrent, 

tapetet e dyshemeve dhe perdet e dritareve, teshat e dollapëve dhe gjithçka që do të gjykoni të 

nevojshme për të dezinfektuar – e spruconi  me Silver Sab, dhe nuk do të ketë më baktere, viruse apo 

kërpudha në ambientet tuaja, që  te vendosin në rrezik jetën tuaj apo te të vegjëlve tuaj, as erë të 

pakëndshme që t´ju prishi humorin e ditëve tuaja, nuk do të ndjeni me në oazat e qetësisë tuaj. Shtëpi e 

pastër jete e shëndetshme! 

Me Silver Sab era e pakëndshme do të zhduket. Në shtëpinë tuaj do të valëzoj freskia e këndshme. 

Silver sab duhet të ruhet në një vend të freskët dhe të errët! 


