Torjutaan yhdessä
ilmavälitteisiä taudinaiheuttajia
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Puhtaammalla
sisäilmalla voit
estää mikrobien
leviämistä pintoihin
ja käsiin
Infektiot leviävät ilmassa
On ensisijaisen tärkeää, että infektioiden torjunnassa otetaan huomioon käsien ja pintojen
desinfioinnin lisäksi myös ilman puhdistaminen.
Tuhoamalla ilmavälitteisiä taudinaiheuttajia torjutaan riskiä saada hengitystieinfketioita, vähentämällä samanaikaisesti pintojen ja käsien
kontaminaatiota.
Päivittäiset rutiinit sairaaloissa, klinikoilla ja
osastoilla saavat liikkeelle ilmavälitteisiä taudinaiheuttajia, jotka leviävät näin koko laitoksen
alueelle.
Mikrobit leviävät ilmateitse muun muassa:
● ihmisen yskiessä ja aivastaessa
● potilaan omalta iholta
● siivouksen yhteydessä
● vaihdettaessa vuodevaatteita
● henkilökunnan ja vierailijoiden liikkuessa
● avattaessa ja suljettaessa verhoja
● oksennuksen ja muiden eritteiden kautta

Novaerus täydentää infektioiden
torjunnan ympyrän
Novaerus on tieteellisesti todistettu järjestelmä
ilmavälitteisten taudinaiheuttajien torjuntaan.
Novaerus käyttää patentoitua plasmateknologiaa, joka toimii 24 tuntia vuorokaudessa.
Plasmapuhdistimella tuhoat ilmasta virukset,
bakteerit, itiöt, homeet ja hiivat sekä hajut ja
orgaaniset kaasut. Novaerus plasmateknologialla täydennät infektioiden torjunnan ympyrän.

Miksi kannattaa
käyttää Novaerusta?
Novaeruksen patentoidulla
plasmateknologialla voidaan
ennaltaehkäistä infektioiden
syntymistä.

Novaerus luo terveellisen ja turvallisen ympäristön niin potilaille kuin
henkilökunnallekin vähentämällä ilman
mikrobikuormaa.

Novaerus tuhoaa ilmavälitteisiä
bakteereja, viruksia, itiöitä, homeita,
hiivoja ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.
Se vähentää myös hajuja.

Novaeruksella voidaan saavuttaa
säästöjä mm. sairauspoissaolojen
ja hoitoon liittyvien infektioiden
vähentymisen myötä.

Novaerus laitteet ovat hiljaisia ja
pienikokoisia.

Novaerus toimii aina ja kaikkialla,
24 tuntia vuorokaudessa ja
7 päivää viikossa.

Kuinka Novaerus toimii?

1. Novaerus imee sisäänsä
kontaminoitunutta ilmaa
2. Plasmateknologia tuhoaa
taudinaiheuttajat
3. Puhdistettu ilma kulkeutuu
takaisin huoneeseen

Novaerus mallit

NV200
5-25m2 tilaan

NV800
20-60m2 tilaan

NV1050
50-200m2 tilaan

Novaerus tehoaa tutkitusti
Nimi

Vähenemä

Aika

Tila

Malli

Virukset

Tuhkarokko
Influenssa
Norovirus

99.98%
99.9%
99.99%

23-30 min
10-20 min
5 tuntia

28.5 m3
28.5 m3
16 m3

NV1050
NV1050
NV800

Bakteerit

Tuberkuloosi
MRSA
C.difficile
E.coli
Bacillus subtilis

97%
99.94%
99.9%
71.80%
86.50%

30 min
15 min
40 min
5 min
6 tuntia

30 m3
30 m3
28.5 m3
2,3 m3
16 m3

NV1050
NV1050
NV1050
NV200
NV800

Homeet

Aspergillus niger
Aspergillus niger

99.99%
98.85%

30 min
4 tuntia

16 m3
16 m3

NV1050
NV800

VOC’t

Typpi dioksidi
Formaldehydi
Tolueeni

99.49%
99.68%
99%

7,2 min
1,1 min
9,1 min

16 m3
16 m3
19.72 m3

NV1050
NV1050
NV1050

Partikkelit

PM 1
PM 2.5

99%
99%

6,33%
6,26%

19.72 m3
19.72 m3

NV1050
NV1050
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