
Volgens vooraanstaande expert in luchtkwaliteit

binnenshuis en auteur van Hospital Airborne

Infection Control, Dr.Wladyslaw Kowalski, levert het

systeem lucht van de hoogste zuiverheid, met

naderende desinfectiesnelheden van 100%. Micro-

organismen omvatten MRSA, VRE, Acinetobacter,

Streptococcus-soorten, Influenza, VZV,

Pseudomonas, Clostridium difficile en andere

veroorzakers van ziekenhuis-verwerving infecties

(HAI's). Het is bewezen dat het UV24 effectief is

tegen het Coronavirus-SARS, maar het moet nog

getest worden met de huidige COVID-19-stam. Dit

virus is gewoon te nieuw.

DOELTREFFENDHEID

LET'S CLEAR

THE AIR!
Verminder de gevaarlijke bacteriën in de lucht met

het gepatenteerde systeem. Het snelle, continue

UV24-luchtzuiveringssysteem werkt de klok rond

om uw patiënten en personeel frisse, schone lucht

te laten ademen. U en uw patiënt hoeven de

behandelkamer niet uit voor een constante UV-C

desinfectie van de lucht.



HOE WERKT HET?

 

UV-C-technologie wordt al tientallen

jaren in de zorg gebruikt als desinfectie-

methode. De UV-C-golflengte van 253,7

nanometer heeft bewezen effectief te zijn

bij het neutraliseren van gevaarlijke

micro-organismen. Het gepatenteerde

systeem maakt gebruik van UV-C en

filtratie en trekt omgevingslucht aan en

behandelt deze. UV24 kan een hoeveel-

heid lucht die equivalent is aan een kamer

van 3.05m x 3.05m x 2,44m, vier keer per

uur behandelen en dat continue, 24 uur

lang.

 

Analyse toont ook aan dat het risico op

infectie in gebieden waar de eenheid is

geïnstalleerd aanzienlijk zal worden

verminderd, op basis van de voorspelde

vermindering van de concentraties van

microben in de lucht. De combinatie van

een 15 W UV-lamp, een MERV 6-filter en

een luchtstroomsnelheid van 50 cfm zal in

één enkele doorgang een gemiddeld

verwijderingspercentage van meer dan

97% opleveren voor alle op twee na van

de in tabel 5 vermelde ziekteverwekkers.

 

 

Het UV24-systeem wordt zodanig

ingebouwd in twee LED-panelen dat het

geen zichtbaar profiel heeft (evt opbouw

box indien geen systeemplafond). Het is

bedoeld om de lucht van bacteriën,

virussen en schimmels in ziekenhuis-

omgevingen te desinfecteren. Het systeem

omvat een ultraviolette (UV) lamp, een

filter en een ventilator die de lucht lokaal

zal recirculeren, zoals in een gang of

procedurekamer. Lichtschotten zorgen

ervoor dat er geen gevaarlijke niveaus van

UV in de omgeving ontsnappen. Het

systeem is ontworpen  om stil te werken en

tegelijkertijd lucht van de hoogste

zuiverheid te leveren, met

desinfectiesnelheden van bijna 100%. 



 

 

 

*ZPF (ook bekend als BPF of Building

Protection Factor) vertegenwoordigt de

theoretische bescherming die inzittenden

wordt geboden door het UV24-systeem

** 100ft2 =30,48m2



VOOR MEER INFO

www.vidashield.nl of mail naar info@vidashield.nl

U kunt ons ook bellen op 073-5230498

PLAY

https://www.youtube.com/watch?v=3tMyh9WnLtM&feature=youtu.be
https://www.d-4-d.com/hygiAne-desinfectie/luchtfiltering-vidashield/

