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EPA Onaylı Ürün Listesi 
 
CuVerro® antimikrobiyel metal, aşağıda listelenmiş olan ürünlerin üretiminde 
kullanımları için onaylanmıştır. Aşağıda belirtilen liste, CuVerro® için EPA ‘dan alınmış 
onay doğrultusunda hazırlanmıştır. Aşağıda belirtilen içerik listesi ile ilgili herhangi bir 
sorunuz varsa ya da CuVerro®  antimikrobiyel metalle üretmeyi planladığınız ürünü 
listede bulamadıysanız lütfen CuVerro®  uzmanına başvurunuz, 
cuverro@incikimya.com 
 
 
Yerleşik binalar (evler, apartmanlar, apartman daireleri ve diğer meskenler dâhil) 
 
 

 Mutfak yüzeyleri (sadece yiyecek dışındaki temaslar): masa üstleri, mutfak 
tezgâhı üstleri, kulplar (mikrodalga, buzdolabı, fırın), dolap kapakları, 
menteşeler, tezgâh arkası kaplaması, davlumbazlar, kontrol düğmeleri ( 
cihazlar, fanlar) 

 Yatak başlıkları, karyolanın ayakucundaki tahtalar 

 Korkuluklar 

 Merdiven tırabzanları 

 Kapı itme plakaları 

 Lavabolar: tıkaç, gider, lavabonun kendisi 

 Musluk: kollar, tıkaç, gider kontrol kolu 

 Kâğıt havlu asacağı, yüz havlusu asacağı, tuvalet kağıdı asacağı 

 Kapı kolları, kapı tokmağı (dış mekânda dokunulan yüzeyler) 

 Banyo duşlarında tutunma kolları ve küvet 

 Havlu kolları 

 Duş başlığı 

 Tezgâh üstü ve masa üstü 

 Menteşeler, kilitler, kapı mandalları 

 Kapı tamponu, kapı çekme ve koruma aparatları 

 Tuvalet ve pisuar donanımları, kolları ve düğmeleri 

 Oturulan yerin kalkması için klozet üzerindeki oturulan yerin çerçevesi 

 Aydınlatma anahtarı ve anahtarın plakası 

 Termostat kaplaması, kontrol düğmeleri ve levyesi 

 Telefon ahizesi ve yüzeyleri( ev için), küçük klavye 

 Karo yer döşemesi 

 Asma tavanlara yerleştirilen kaplama (gözeneksiz) 

 Duvar fayansı 
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Sağlık Hizmeti Tesisleri 
 

 Yatak başlıkları, karyolanın ayakucundaki tahtalar 

 Hasta yemek masası 

 Hastanelerdeki yatak yanı masaları, yatarak bakım tesisleri, evde bakım... vs 
(düğmeler, kollar, yüzeyler) 

 Korkuluklar ( koridor ve geçitler), otomatik kapı itme plakaları 

 Merdiven tırabzanları, korkuluklar, boru tutacakları ve destekleri 

 Yatak başlıkları, yardımcı başlıklar  

 Klozet korkulukları 

 Tekerlekler   
Hastane tekerlekleri ( masa yüzeyleri, tutacaklar, ayaklar) 
Bilgisayar masası tekerlekleri 
Kayıt masası tekerlekleri 
Kan alma  
Diğer ( masalar/yüzeyler, raflar, korkuluklar, kollar) 

 Diğer tekerlekler (yatay yüzeyler, çerçeveler, kollar) 

 Kapı itme plakaları, temizleme plakaları, sedye plakaları 

 Lavabolar: tıkaç, gider, lavabonun kendisi 

 Musluk: kollar, tıkaç, gider kontrol kolu 

 Çeşme: çeşme başı, gider süzgeci, kolu 

 Alkol dezenfektanı, tutacağı 

 Kağıt havlu asacağı, yüz havlusu asacağı, tuvalet kağıdı asacağı 

 Havalı el kurutma makinesi, kontrol ve açma düğmesi 

 Su tedavisi deposu (anafor deposu): rafları, kaplaması, başlığı, gider tesisatı 
(su temasının olmadığı dış mekan yüzeyleri) 

 Kapı kolları, kapı topuzları (dış mekan dokunma yüzeyleri) 

 Banyo duşlarında ve küvetlerde tutunma kolları 

 Acil oda kapılarında panik kolları 

 Havluluk 

 Duş başlıkları 

 Tezgah üstü ve masa üstü (yiyecek teması olmadan) 

 Menteşeler, kilitler, kapı mandalları 

 Kapı tamponu, kapı çekme ve koruma aparatları 

 Tuvalet ve pisuar donanımları, kolları ve düğmeleri 

 Oturulan yerin kalkması için klozet üzerindeki oturulan yerin çerçevesi 

 Aydınlatma anahtarı ve anahtarın plakası 

 Ziyaretçi sandalyeleri: kol dayama yerleri, metal çerçeveler 

 Termostat kaplaması, kontrol düğmeleri ve levyesi 

 Telefon ahizesi ve yüzeyleri( ev için), küçük klavye 

 Karo yer döşemesi 

 Asma tavanlara yerleştirilen kaplama (gözeneksiz) 

 Duvar fayansı 
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 Cihaz kolları 

 Medikal ekipman düğmeleri, kolları, tuşları: 

 İlaç dağıtım sistemleri 

 İzleme sistemleri 

 Hastane yatakları 

 Ofis ekipmanları 

 Ameliyathane ekipmanları 

 Sehpalar ve demirbaşlar 

 Düğme çeşitleri: ör: sivri uçlu, oluklu, tırtıklı, it-çek, 

 T şeklinde kollar, konik uçlu, yuvarlak uçlu 

 Serum askısı, tabanı, sapı, mandalı 

 Tepsiler (aletler, yiyecek temas etmeyen) 

 Yürüteçler, tekerlekli sandalyeler ve boru içerikleri 

 Egzersiz ve rehabilitasyon ekipmanları, kolları, çubukları 

 Fizik tedavi ekipmanları: Fizik terapi masaları, tedavi koltukları, taşınabilir 
kayıt masaları 

 Aydınlatma ürünleri: X-ray ışıklandırıcı, ameliyathaneler, hasta muayene 
odaları, cerrahi müdahale odaları, hastane odaları için okuma ışıkları ve 
destekli yaşam tesisleri... vs (içerikler zemini, kolları, tutacakları, menteşeleri 
içerebilir) 

 Menfez sistemleri: ünitenin kendisi, dış mekan kaplamaları, kolları ve tuşları, 
aydınlatma üniteleri ( lamba muhafazası ve ayarlanabilir kollar). CRT 
monitörleri ayarlama düğmeleri ve kollarıyla birlikte. Sepetler, monitörler, 
kollar, sehpalar ve serum askıları. 

 Yoğun bakım: masa üstü, çekmece, çekmece kolları, kilitleri, bakır tel 
sepetler, ekipmanları saklama dolapları 

 Mutfak yüzeyleri (sadece yiyecek dışındaki temaslar): masa üstleri, mutfak 
tezgahı üstleri, kulplar (mikrodalga, buzdolabı, fırın), dolap kapakları, 
menteşeler, tezgah arkası kaplaması, davlumbazlar, kontrol düğmeleri ( 
cihazlar, fanlar) 

 Başucu sürahileri 

 Hasta başı lavabosu: lavabo, musluk, kolları, çekmece kolları, klozet oturağı, 
klozet oturağı kaplaması, klozet korkuluğu, kapı ve dolap yüzeyleri, tezgah 
üstleri 

 Medikal kayıtlar: çizelge tutacağı, pano, dosyalama sistemleri 

 Dolap rafları: medikal araç gereçler için kablo rafları 
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Toplu taşıma olanakları 
 

 Tırabzanlar  

 Merdiven korkulukları, boru tutacaklar ve destekleri; dirsek ve kol 

 Kapı itme plakaları, koruyucu levhalar 

 Kapı tutacakları, kapı topuzları (dış mekânda dokunulan yüzeyler) 

 Tutunma kolları ve kulplar 
 
 
 
Diğer 
 

 Oyun alanı ekipmanları ( sadece kapalı mekân); parmaklıklar, tutacaklar, 
zincirler, itme plakaları, tırabzanlar, merdiven korkulukları, basamaklar, 
düğmeler, döşemeler 

 İbadet yeri oturacakları 

 Gözlük çerçeveleri ve koruyucu gözlük 

 Bilgisayar klavyeleri; anahtarlar, gövdesi, bilgisayar kontrol yüzeyleri 

 Egzersiz ekipmanları, tutacaklar, çubuklar 

 Pencereler  (kolları), kilit mekanizmaları, itme kolları 

 Pencereler (ip çekme yerleri), güneşlik (çubuklar, çekme yerleri) 

 Jalûzi pencereler (kolları) 

 Pencere çerçevesi (kolları, menteşeleri) 

 Tek veya çift askılı pencereler (kilitleri ve kolları) 

 Televizyon kontrol kumandaları ve düğmeleri 

 Kirli çamaşır sepeti kapakları, çöp kutuları ve diğer kutular 

 Başucu sürahileri 

 Dolap çubukları ve menteşeleri 

 Televizyon kumandası 

 Kap tutucusu 

 Diş fırçası tutucusu 

 Sabunluk 

 Dergi rafı 

 Ceket rafı ve askılığı 

 Duş perdesi kancaları 

 Radyatör kaplaması 

 Pencere eşiği 

 Duvardaki elektrik plakaları 

 Bebek beşikleri: parmaklıklar, mekanizma, kol, destekler 

 Kâse rafları 

 Ofis ekipmanları: ataçlar, tel zımba, bant kesici 

 Monitör ( televizyon, bilgisayar... vs) 

 Döşemeler: duvar, zemin, tavan (gözeneksiz) 
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 Sandalye ve banklar: parmaklıklar, arkası, ayakları, oturacak yeri 

 Pencere pervazı, çekme yeri, kolları 

 İşaret levhaları 

 Satış makineleri (sadece yiyecek dışındaki temaslar 

 Tükenmez kalemler 

 Taraklar 

 Kül tablaları 

 
 
 
Sosyal Tesisler (çeşitli kamu ve ticari binalar dahil) 

 

 Alışveriş arabası kolları, çocuk oturakları, korkuluklar 

 Otomatik kasa, klavyesi, haznesi 

 ATM makineleri: klavyesi, haznesi 

 Spor/ Sağlık kulübü dolapları, dolap kulpları, dolap raflar, eğiticilerin masaları 

 Buz ve su dağıtıcısı ( su teması olmayan dış mekan yüzeyleri) 

 Asansör: korkuluk, kontrol paneli, düğmeleri, iç duvarları, yer döşemeleri, 
asansör çağırma düğmesi plakası 

 Kağıt havlu dağıtıcısı: kendi haznesi 

 Sabunluk 

 Sabun dağıtıcısı (duvara monte): basma düğmesi ve haznesi 

 Sabun dağıtıcısı (tezgah üzerinde duran): dağıtıcının haznesi, itme 
mekanizması 

 Tuvalet kağıdı dağıtıcısı 

 Pencereler  (kolları), kilit mekanizmaları, itme kolları 

 Pencereler (ip çekme yerleri), güneşlik (çubuklar, çekme yerleri) 

 Jaluzi pencereler (kolları) 

 Tepsiler (aletler, yiyecek temas etmeyen) 

 Yürüteçler, tekerlekli sandalyeler ve boru içerikleri 

 Bilgisayar klavyeleri; anahtarlar, gövdesi, bilgisayar kontrol yüzeyleri 

 Egzersiz ve rehabilitasyon ekipmanları, kolları, çubukları 

 Sandalyeler (duş sandalyeleri, hasta sandalyeleri, ziyaretçi sandalyeleri): 
parmaklıklar, arkası, oturacak yeri ve ayakları 

 Özel perdelerin tutma yerleri 

 Kirli çamaşır sepeti kapakları, çöp kutuları ve diğer kutular 

 Dolap çubukları ve menteşeleri 

 Televizyon kontrol düğmeleri kumandası 

 Monitör (televizyon, bilgisayar..vs) 

 Kap tutucusu 
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 Diş fırçası tutucusu 

 Sabunluk 

 Dergi rafı 

 İşaret levhaları 

 Ceket rafı ve askılığı 

 Duş perdesi kancaları 

 Radyatör kaplaması 

 Kelepçeler 

 Tükenmez kalemler 

 Kimlik kartı mandalları 

 Yaka kartları 

 Hasta önlükleri 

 Pencere pervazları, kilitleri ve kolları 

 Duvardaki elektrik plakaları 


