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ENNALTAEHKÄISY

SUOJAUSTASO 1. - ANTiBAC AiRTUBE

SUOJAUSTASO 2. - WiSDOM AiR

SUOJAUSTASO 3. - WiSDOM DISINFECTION

Vanha valaistus vaihdetaan ANTiBAC AiRTUBE -valaistusjärjestelmään. Näin estetään tehokkaasti
tiloissa bakteerien ja homeiden kasvua. ANTiBAC AiRTUBE -valoputkilla saadaan aikaiseksi valkoinen
valaistus, joka myös parantaa vireystilaa. Käyttökohteita esimerkiksi julkiset tilat kuten koulut, kuntosalit, 
uimahallit ja muut liikuntatilat.

Hyvä hygieniataso

ANTiBAC AiRTUBE -valaistusjärjestelmän ANTiBAC AiRTUBE -valoputket huolehtivat päivällä tiloissa 
työskennellessä, ettei bakteeritaso pääse nousemaan haitalliselle tasolle ja WiSDOM AiR 
-fotonidesinfiointijärjestelmä tekee yöllä tehostetumman mikrobien tuhoamisen. Näiden tuotteiden 
yhdistäminen tekee tiloista bakteeri- ja homevapaita sekä puhdistaa ilmaa painamalla partikkeleja alas
ilmasta yöaikaan. WiSDOM AiR myös ehkäisee biofilmien syntymistä ja helpottaa näin siivousta vähentäen 
kemikaalikuormaa. Siivous tulee suorittaa kemikaalivapailla aineilla, jossa ei ole alkoholia tai muita 
biosidipohjaisia aineita, jotka lisäävät biofilmin syntymistä. Käyttökohteita esimerkiksi saneeraus- ja 
korjausrakennukset, teollisuuden tilat, lentokentät ja sairaalat.

Vaativampi hygieniataso

ANTiBAC AiRTUBE -valoputket huolehtivat tilojen bakteerivapaudesta päivällä, mutta aina kun tiloista 
poistutaan, tulee WiSDOM AiR -fotonidesinfiointijärjestelmä tueksi. Yöaikaan WiSDOM AiR huolehtii, että 
saavutetut tulokset säilyvät seuraavaan päivään eikä biofilmejä pääse syntymään. Ennen kuin menet tilaan, 
joka vaatii korkeaa hygieniatasoa, voit käsitellä mukana olevat esineet kuten puhelimet, avaimet ja silmälasit 
mikrobivapaiksi WiSDOM DiSINFECTiON -laitteella. Näin estetään esineissä kulkeutuvia vieraita bakteereja 
pääsemästä tilaan. Käyttökohteita esimerkiksi laboratorio- ja puhdastilat.

Äärimmäisen korkea hygieniataso
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WiSDOM AiR ANTiBAC AiRTUBE + WiSDOM AiR

UV-C valo tuhoaa mikrobin DNA:n.

Mikrobisolu
(bakteerit,homeet
ja hiivat)

Sininen valo tuottaa
reaktiivista happea
mikrobisoluun.

Reaktiivinen happi on
mikrobisolulle myrkyllistä
ja aiheuttaa soluvaurioita.
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TIESITKÖ?

N. 16 % elintarvikeperäisistä sairastumisista johtuu saastuneesta prosessointiympäristöstä.

Antibioottiresistenssin seurauksia Euroopassa:
- 25,000 kuolemaa vuodessa
- 2,5 miljoonaa ylimääräistä sairaalapäivää
- Kulut vuodessa n. 1,5 miljardia euroa

Listeria aiheuttaa Yhdysvalloissa vuosittain arviolta 25,000 ruokamyrkytystapausta ja siihen
menehtyy n. 500 ihmistä, aiheuttaen 2,33 miljardin dollarin kulut.

New England Journal of Medicine:n teettämän tutkimuksen mukaan 20% lattiakanoista, karjasta,
kalkkunoista ja sioista sisältävät salmonellaa.

Britanniassa on vuosittain yli 280 000 kampylobakteeri myrkytystapausta, joiden arvioidaan maksavan
valtiolle 900 miljoonaa puntaa joka vuosi.

Bakteerien ja virusten aiheuttamat taloudelliset vaikutukset eivät rajoitu pelkästään sairaudenhoitoon,
vaan myös ansiotulojen menetykseen. Sairaalahoitoon liittyvien infektioiden hoito pelkästään MRSA-
epidemian osalta kustantaa valtakunnallisesti jopa 44 miljoonaa euroa vuosittain. Lisäkustannuksia 
tuovat osastojen sulkeminen, hoidon erityisjärjestelyt ja väestötilojen järjestäminen.

Perinteisiä pintadesinfiointiaineita käyttävä siivooja voi käyttää vuodessa jopa 90 litraa etanolia, 42 litraa
propanolia, 36 litraa pH-säätöaineita ja hapettajia, 30 litraa tensidejä ja 18 litraa biosidisiä kemikaaleja. 
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