Produkty do dezynfekcji powierzchniowej i powietrznej wykorzystujące
technologię lamp ultrafioletowych do niszczenia / inaktywacji
szkodliwych bakterii i wirusów
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OSTRZEŻENIA
• Wszystkie produkty emitują promieniowanie UVC
• Kontakt UVC ze skórą lub oczami jest niebezpieczny
• Osoba lub zwierzę NIGDY nie może być obecne, gdy produkt pracuje
• MUSISZ upewnić się, że wszystkie instrukcje są przestrzegane
• MUSISZ przestrzegać instrukcji
• MUSISZ upewnić się, że wszyscy użytkownicy zostali przeszkoleni i
rozumieją przyczyny tych ostrzeżeń
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DOKUMENTACJA
• Podręcznik użytkownika
• Instrukcja obsługi
• Specyfikacja techniczna
• Certyfikaty zgodności
• Certyfikaty testowe
• FAQ
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SPEKTRUM ELEKTROMAGNETYCZNE

4

ULTRAFIOLET
Wavelength in nm

100

VACUUM UV
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320

280

UVC

400

UVB

UVA

VISIBLE LIGHT

ULTRAFIOLET
UVA
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UVB

UVC

Poziom energii

niski

średni

wysoki

Wpływ na komórki skóry

komórki wewnętrzne w
górnej warstwie skóry, w tym
skóra właściwa

komórki wewnętrzne w
górnej warstwie skóry

komórki zewnętrzne w górnej
warstwie skóry, warstwa
martwych komórek

Efekty krótkoterminowe

natychmiastowe opalanie,
oparzenia słoneczne

opóźnione opalanie,
oparzenia słoneczne,
powstawanie pęcherzy

rumień, oparzenia rogówki
lub skóry

Efekty długoterminowe

przedwczesne starzenie,
rak skóry może przyczyniać się rak skóry może przyczyniać się
zmarszczki, niektóre raki skóry do przedwczesnego starzenia do przedwczesnego starzenia

Żródła

Światło słoneczne, solarium

Światło słoneczne, solarium

Światła UVC, lampy rtęciowe,
palniki spawalnicze

% Promieni UV

~95

~5

0 (filtrowane przez atmosferę)

DLACZEGO UVC?
100

VACUUM UV

*Sharma G. 2000. Ultraviolet light. Encyclopedia Food Microbiol3:2208–2214.
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Szczytowa bakteriobójcza długość fali DNA pochłania większość
promieniowania UV przy tej długości fali*
Długość fali w nm

253.7

UVC

• Łatwo dostępne niskociśnieniowe lampy
rtęciowe wydajne przy 253,7 nm
• Jest to wystarczająco blisko maksymalnej
długości fali bakteriobójczej do uzyskania
skutecznego wyniku

264

280

UVB

UVC- UVGI (promieniowanie bakteriobójcze w ultrafiolecie)
• UVC 253,7 jest określane jako ultrafioletowe promieniowanie
bakteriobójcze (UVGI)
• Kiedy zarazki / patogeny są narażone na promieniowanie UVGI, są
niszczone / inaktywowane
• Bakterie są niszczone a wirusy inaktywowane
• Mówi się, że wirusy nie żyją więc nie można ich „zabić”

• Narażenie powoduje reakcję fotochemiczną po absorpcji
promieniowania

• Następuje uszkodzenie DNA zarodka / patogenu. Zasadniczo działanie
absorpcji fotonu powoduje, że zarodek / patogen nie może się replikować
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wykorzystuje UVC dla UVGI we wszystkich produktach
SPRAWDZONY - SKUTECZNY - BEZPIECZNY
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SPRAWDZONY
• Technologia dostępna od początku XX wieku
• W latach 70. z powodzeniem stosowana w kontroli zakażeń gruźlicą
• Od lat 90. skupiono się na wydajności i bezpieczeństwie
• Obecnie technologia jest szeroko stosowana w szpitalach jako część
protokołów dezynfekcji
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SKUTECZNY
• Badania pokazują, że UVC jest skutecznym narzędziem do dezynfekcji, szczególnie w połączeniu z
istniejącymi sposobami dezynfekcji
• Skutecznie dezynfekuje poprzez niszczenie / dezaktywację do 99,9% szkodliwych bakterii /
wirusów
• „Wdrożenie tej „bezdotykowej” technologii w różnych szpitalach trwałe zmniejszyło powierzchniowego zanieczyszczenia
drobnoustrojami, zanieczyszczenia krzyżowego i zmniejszenie rozprzestrzeniania się zakażeń bakteryjnych odpornych na leki. W
badaniu Liscynesky i in. [15] w pokojach pacjentów z potwierdzoną infekcją C. difficile (CDI) 32 z 238 (13%) powierzchni o wysokim
dotyku było pozytywnych po dezynfekcji wybielacza, a tylko 1 z 238 (0,4%) była pozytywna po zastosowaniu UVC (klawiatura
komputera) przy 254nm emitowanym przez 3 podłączone urządzenia działające przez 45 min. ” *

*Ocena urządzenia emitującego światło ultrafioletowe C (UVC) do dezynfekcji powierzchni dotykowych w szpitalnych na obszarach krytycznych, Beatrice Casini i in., 24
września 2019 r.
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BEZPIECZNY
• Produkty stosowane zgodnie z instrukcją producenta są bezpieczne
• Systemy bezpieczeństwa zapewniają bezpieczne użytkowanie
• Skoncentruj się na zmniejszeniu czynników ryzyka
• 10-cio minutowa ekspozycja na światło słoneczne o współczynniku UV 10* jest
zbliżona do dziennego bezpiecznego limitu UVC 253,7 (8 godzin 6 mj/cm2) **
•

*Dallas, TX UV index 9.4 May 7/8/9 2020

**Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów Przemysłowych. Wartości progowe do 2020 r. i wskaźniki narażenia biologicznego
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ZAPROJEKTOWANE DLA BEZPIECZEŃSTWA

CZUJNIK RUCHU

Lampa automatycznie się wyłączy w
momencie wykrycia ruchu
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WSKAŹNIKI WIZUALNE

Czerwone i zielone diody LED będą
świecić ciągłym światłem lub migać, aby
wizualnie wskazać tryb pracy

ALARM AUDIO

Wbudowany alarm zapewni dźwiękowe
sygnały ostrzegające użytkowników o
różnych ważnych zdarzeniach i
informuje o stanie produktu

ZAPROJEKTOWANE DLA BEZPIECZEŃSTWA
*

OPÓŹNIONE URUCHOMIENIE

Podczas opóźnionego uruchomienia
wskaźniki dźwiękowe i wizualne
pozwalają operatorowi opuścić obszar
dezynfekcji przed włączeniem lampy

ZEBEZPIECZENIE PRZED
WYWRÓCENIEM

Jeśli urządzenie wykryje pochylenie
większe niż 45 stopni, zasilanie lampy
zostanie automatycznie wyłączone

*UVS4, UVP36, UVM216, UVM900, UVAIR216 are fitted with this sensor
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ZAPROJEKTOWANE DLA BEZPIECZEŃSTWA

OKULARY UV

Każde urządzenie jest dostarczane z
okularami UV
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ZNAK OSTRZEGAWCZY

Każde urządzenie dostarczane jest ze
znakiem ostrzegawczym do
umieszczenia przed salą, która podlega
dezynfekcji

ZAPROJEKTOWANE DLA BEZPIECZEŃSTWA

!
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POMIMO TEGO, ŻE WSZYSTKIE PRODUKTY WIZJA UV CECHUJĄ SIĘ
WYSOKIM POZIOMEM BEZPIECZEŃSTWA JEST NIEZBĘDNE, ABY
UŻYTKOWNICY I PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI ZNALI ZASADY
EKSPLOATACJI TYCH PRODUKTÓW!

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA - OSTRZEŻENIA
!
!
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Niewłaściwe użycie tego produktu może spowodować uszkodzenie
skóry i oczu
Wyłącznie przeszkolony personel może obsługiwać te urządzenia

!

Przed rozpoczęciem obsługi tego produktu operator musi przeczytać
instrukcję obsługi i być świadomym wszystkich zagrożeń związanych z
tym produktem

!

Nigdy nie wchodź do obszaru dezynfekcji, gdy produkt pracuje i świeci
czerwona dioda LED

!

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA- PRZYGOTOWANIE
1.

Upewnij się, że urządzenie stoi na stabilnej powierzchni lub jest bezpiecznie przymocowane do ściany

2.

Upewnij się przed uruchomieniem, że w obszarze dezynfekcji nie ma osób lub zwierząt

3.

Upewnij się, że możesz szybko opuścić pomieszczenie po aktywacji jednostki

4.

Upewnij się, że wiesz, ile czasu potrzebujesz na opuszczenie obszaru dezynfekcji. Różne urządzenia mają odmienny czas
opóźnionego rozpoczęcia działania. Patrz tabela Opóźnienia uruchomienia na stronie 27

5.

Jeśli drzwi do dezynfekowanego obszaru mają znaczące szczeliny wokół futryny, należy je uszczelnić przez włączeniem
urządzenia

6.

Znajdź dostarczone okulary ochronne UV i załóż je

7.

Mimo, że nigdy nie należy przebywać w obszarze dezynfekcji, gdy urządzenie pracuje, zaleca się osobie obsługującej noszenie
nitrylowych rękawiczek i ciasno tkanej odzieży, która zakrywa całą odsłoniętą skórę

8.

Znajdź dostarczony znak ostrzegawczy i zawieś go na zewnątrz drzwi wyjściowych

9.

Jeśli istnieje więcej niż jedno wejście / wyjście do obszaru dezynfekcji, umieść dodatkowe znaki przy tych drzwiach

10. Znajdź dostarczonego pilota i trzymaj go przy sobie lub przechowuj w etui oznaczonego znakiem ostrzegawczym
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PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA- USTAWIENIE
1. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego, w żadnym wypadku nie modyfikuj / nie
zmieniaj połączenia elektrycznego produktu
2. Włącz produkt, ustawiając przełącznik I/0 na I. Zielona dioda LED zaświeci się. Urządzenie
jest teraz gotowe do zaprogramowania. W tym momencie lampy UVC NIE są włączone
3. Tam, gdzie to możliwe, użyj dołączonego pilota i przejdź do drzwi, przygotowując się do
aktywacji
4. Wybierz odpowiedni czas dezynfekcji, naciskając odpowiedni przycisk
5. Przed naciśnięciem przycisku Start

ponownie sprawdź obszar, upewnij się, że nie ma

w nim żadnych żywych istot i że droga do wyjścia jest wolna
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PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA - URUCHOMIENIE
1. Naciśnij przycisk Start
2. Po naciśnięciu przycisku Start rozlegnie się alarm dźwiękowy i czerwona dioda LED będzie
migać przez czas opóźnienia
3. MUSISZ NATYCHMIAST OPUŚCIĆ DEZYNFEKOWANY OBSZAR
4. Po upływie czasu opóźnionego startu lampy zostaną aktywowane, a czerwona dioda LED
zaświeci się na czas dezynfekcji
5. Podczas emisji co 10 sekund będzie słyszalny sygnał, aż do zakończenia czasu emisji
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PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA ZAKOŃCZENIE CYKLU

!

1. Po zakończeniu procesu dezynfekcji czerwona dioda LED zgaśnie i zostanie zastąpiona zieloną
diodą LED. Oznacza to, że wejście do pokoju jest teraz bezpieczne
2. Po wejściu do pokoju otwórz okna, aby przewietrzyć pomieszczenie
3. Może pojawić się niestandardowy zapach, który jest normalnym wynikiem procesu
dezynfekcji i nie jest szkodliwy
4. Jeśli

używasz

produktu

mobilnego,

zwróć

urządzenie

do

bezpiecznego

miejsca

przechowywania
5. Pamiętaj, aby zwrócić znak ostrzegawczy UV, pilota i okulary UV do miejsca przechowywania
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PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKAPRZERWANIE CYKLU PRACY
1. Jeśli cykl dezynfekcji zostanie przerwany z powodu aktywacji czujnika ruchu, urządzenie wyda
dźwięk alarmu, dopóki operator nie zresetuje urządzenia
2. Urządzenie można zresetować, wybierając odpowiedni cykl pomiaru czasu, a następnie
przycisk Start
3. Jednostka przejdzie teraz proces opóźnionego startu, a następnie rozpocznie cykl
4. Możesz także ponownie uruchomić urządzenie za pomocą pilota
5. Jeżeli cykl dezynfekcji zostanie przerwany z powodu przerwy w zasilaniu, nie zabrzmi dźwięk
alarmu. Po przywróceniu zasilania należy ponownie uruchomić cykl dezynfekcji zgodnie z
poprzednimi instrukcjami
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PRZEWODNIK UŻYTKOWANIKA- INFORMACJE
1. Jednostka jest najbardziej skuteczna, gdy jest ustawiona w linii powierzchni do dezynfekcji
2. Upewnij się, że umiejscowienie urządzenia pozwala na największe pokrycie obszaru
3. W razie potrzeby dodaj więcej jednostek w różnych punktach obszaru dezynfekcji
4. Zacienione obszary prawdopodobnie nie będą dezynfekowane
5. Dezynfekcja UVGI jest najskuteczniejsza jako dodatek do istniejących sposobów dezynfekcji
6. Zaleca się wykonanie ręcznej dezynfekcji przed aktywacją UVGI
7. Sama dezynfekcja UVGI nie dezynfekuje całego obszaru - ważne jest aby użytkownik miał tego
świadomość
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PAMIĘTAJ
NIGDY NIE WCHODŹ DO OBSZARU DEZYNFEKCJI, GDY PRODUKT
DZIAŁA, SŁYCHAĆ SYGNALIZACJĘ DŹWIĘKOWĄ ALARMU I PALI SIĘ
CZERWONA DIODA

!
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WSKAŹNIKI AUDIO I WIZUALNE
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STATUS

AUDIO

WIZUALNE

Gotowe do użycia

-

Zielona dioda- stałe

Opóźniony start

Dźwięk ciągły

Czerwona dioda- miga

Dezynfekcja

Pojedyńczy dźwięk co
10 sekund

Czerwona dioda- stałe

Zakłócenie pracy przez
ruch

Podwójny sygnał co 10
sekund

Czerwona + zielona
dioda - miga

Koniec cyklu

Potrójny dźwięk – trzy
razy

Zielona dioda- stałe

Tryb zabezpieczenia
przed upadkiem

Poczwórny dźwięk
przez 10 sekund

Zielona dioda - miga
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POWIERZCHNIA/ CZAS DEZYNFEKCJI
*

5 min

10 min

30 min

60 min

120 min

-

-

1 m2

2 m2

4 m2

200 cm2

200 cm2

200 cm2

-

-

UVP36

-

-

10 m2

20 m2

40 m2

UVL72

-

-

20 m2

40 m2

80 m2

UVL150

-

-

40 m2

80 m2

160 m2

UVL220

-

-

60 m2

120 m2

240 m2

UVT72

-

-

20 m2

40 m2

80 m2

UVM216

-

-

60 m2

120 m2

240 m2

UVM900

-

-

240 m2

480 m2

960 m2

UVS4
UV-BOX^

* Obszar / czas dezynfekcji obliczony na podstawie wysokości pomieszczenia 2,5m i ukierunkowany na x patogen. Różne zmienne spowodują zmianę wielkości obszaru.
^ Pole o powierzchni 200cm2 i 5 minut to wystarczający czas, aby zniszczyć / zneutralizować wszystkie znane obecnie patogeny. Dłuższe czasy dezynfekcji do wykorzystania w
przyszłości.
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CZASY OPÓŹNIONEGO URUCHOMIENIA
Opóźniony czas
uruchomienia
UVS4
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30 sekund

UV-BOX

n/d

UVP36

30 sekund

UVL72

2 minuty

UVL150

2 minuty

UVL220

2 minuty

UVT72

2 minuty

UVM216

3 minuty

UVM900

3 minuty

KALKULATOR
1. Ustaw zarazek / patogen, na który
chcesz wyeliminować
2. Wybierz wykres, który najlepiej
odpowiada potrzebnym danym
3. Wybierz model produktu
4. Wprowadź wymagane informacje o
obszarze i / lub odległości
5. Wyniki zostaną dostarczone w sekcji
wyników
6. 2 wersje - 1) .xlsx i 2) .xls
• Starsze wersje programu Excel nie są
kompatybilne z plikami .xlsx i odwrotnie
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