Tehokkaammalla desinfektiolla
tuloksellisempaa infektioiden torjuntaa
Korkealaatuiset kosketusvapaat desinfektiosumutinjärjestelmät

Ennaltaehkäisy ennen
kaikkea
Hoitoon liittyvät infektiot
vaikuttavat miljooniin potilaisiin sairaaloissa ja terveydenhoitolaitoksissa
kautta maailman1.
Jatkuvasti kasvava mikrobien vastustuskyky lääkkeille vähentää lääkäreiden käytössä olevien hoitokeinojen määrää.

Infektioketjun katkaiseminen
taudinaiheuttajien heikkouksia
hyödyntämällä
Kovien pintojen asianmukainen desinfektio on olennainen osa hoitoon liittyvien infektioiden vastaista
taistelua. Oikein toteutetulla desinfektiolla estetään pintojen toimiminen
niille pääsevien taudinaiheuttajien leviämisreittinä.

2

1

WHO, HAI Fact sheet

HyperDRYMist® – innovatiivinen
desinfektiomenetelmä hoitoon
liittyvien infektioiden torjuntaan
99Technologies tuo
markkinoille uusia innovatiivisia tuotteita tilojen
desinfektioon ja hoitoon
liittyvien infektioiden
vastaiseen taisteluun.

99T tehostaa vetyperoksidisumutusta hyödyntävän
desinfektion laajasti
dokumentoituja, mikrobeja tuhoavia ominaisuuksia huomattavasti.
HyperDryMist®-teknologia yhdistää tehon,
nopeuden ja taloudellisuuden. 99T automaattisten desinfektiosumuttimien säännöllinen käyttö
on tehokas työkalu hoitoon liittyvien infektioiden
torjunnassa.
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Tehoa ja tuloksia parantava
innovaatio

Miten
se toimii
99T-desinfektiosumuttimet
muuttavat desinfektioaineen aerosoliksi ja muodostavat erittäin hienoa
sumua, joka käyttäytyy
samalla tavalla kuin mikronia pienemmistä pisaroista
koostuva kaasu. Pisarat
levittyvät tasaisesti desinfioitavan tilan jokaiselle
neliösenttimetrille ja tuhoavat tehokkaasti kaikki
taudinaiheuttajat.
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Yksinoikeudella valmistetun desinfektioliuoksen
tehoaineet tehostavat
vetyperoksidin vaikutusta
yhdessä patentoitujen
99T-desinfektiosumuttimien kanssa.
Tämä yhdistelmä lisää
kuivan ja hienon sumun
kykyä ympäröidä ja tuhota

mikro-organismeja silloinkin, kun desinfektioaineen
kulutus on optimoitu.

Testattu laboratoriossa
ja kliinisesti
99T on varmistanut
yksinoikeudella valmistamiensa desinfektioaineiden vaikutuksen ja tehon
sertifioiduissa laboratorioissa.

Laajat testaukset kliinisessä ympäristössä ovat
kerta toisensa jälkeen
osoittaneet, että 99T
-desinfektiosumuttimet
vähentävät mikrobikuormitusta huomattavasti.

Kliininen tehokkuus
Laajat in vitro- ja in vivo -testit ovat todistaneet HyperDRYMist® -teknologian vaikutuksen. Jatkuvasti kasvava määrä kliinisiä tuloksia tukee
99T-desinfektiojärjestelmien hyödyllisyyttä kovien pintojen tehokkaassa
desinfektiossa ja taistelussa hoitoon liittyviä infektioita vastaan1.
Todistettu mikrobivähenemä 99T-desinfektiosumuttimia käytettäessä
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Ferrari M. et al, Efficacy of HyperDRYMist® Micro-Nebulized Hydrogen Peroxide in Reducion Hospital Acquired Infections.
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Hyödyt infektioiden torjunnan
ammattilaisille

Nopea käyttöaika
Optimoidun desinfektioainemäärän eli mikronia
pienemmistä pisaroista
koostuvan sumun sekä
aineen nopean vaikutusajan ansiosta käsitellyt
tilat saadaan nopeasti
takaisin käyttöön.

Helppokäyttöisyys
> Järjestelmä ei vaadi
desinfioitavan tilan työlästä valmistelua ennen
kuivasumukäsittelyä.
> Sumuttimien ohjelmoiminen ja desinfektioprosessin aktivoiminen on
yksinkertaista ja nopeaa.
> Desinfioidut tilat saadaan nopeasti käyttöön
sumutuksen jälkeen.
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Kuivasumu ei jätä
kosteusjäämiä, on turvallinen elektronisille
laitteille ja sopii useimmille materiaaleille.
Sumuttimien desinfektiotehoa voidaan säätää käsiteltävän tilan ja tarpeen
mukaan.

Kuivasumun levittyvyys
parantaa tehoa
Uudenlaisen aerosoliteknologian ansiosta 99T:n
aikaansaama sumu kulkeutuu kauemmas ja levittyy paremmin myös vaikeimmin saavutettavissa
oleville pinnoille.
Kustannustehokkuus
Desinfektioaineen käyttömäärä laitteissa on optimoitu kustannusten säästämiseksi. Desinfioitavien
tilojen lyhyet käsittelyajat
vähentävät käyttö- ja
seisonta-ajan kustannuksia. Laitteiden helppokäyttöisyys pienentää
koulutuskustannuksia.

Testatut mikrobit
> acinetobacter baumannii
> adenovirus 5
> aspergillus niger
> bacillus subtilis
> candida albicans
> candida glabrata
> clostridium difficile
> enterococcus hirae
> escherichia coli
> klebsiella pneumoniae
> listeria monocytogenes
> legionella pneumophila
> murine norovirus
> mycobacterium avium
> mycobacterium terrae
> poliovirus 1 lsc-2ab
> pseudomonas aeruginosa
> salmonella typhimurium
> staphylococcus aureus
> staphylococcus aureus MRSA

Vetyperoksidin hyödyntäminen
innovatiivisella tavalla
desinfektiossa
99T:n yksinoikeudella
valmistamat desinfektioliuokset sisältävät vetyperoksidin lisäksi erityisiä
tehoaineita, jotka parantavat vetyperoksidin mikrobeja tuhoavaa vaikutusta.

Sumuttimissa käytettäviä
desinfektioliuoksia kehittäessään 99T on pyrkinyt
löytämään tasapainon
tehon, turvallisuuden,

stabiiliuden, vähäisten
jäämien sekä pinnoille
aiheutuvien haittojen
välillä.

Sertifioinnit ja
standardit

99T desinfektioliuosten teho
on testattu laboratorioolosuhteissa seuraavien
standardien mukaisesti:
EN 1040 Bakterisidinen teho
EN 1275 Fungisidinen/jestisidinen teho
EN 1276 Bakterisidinen teho
EN 1650 Fungisidinen/jestisidinen teho
EN 13623 Bakterisidinen teho
(legionella)
EN 13697 Bakterisidinen/fungisidinen teho
EN 13704 Sporisidinen teho
EN 14348 Mykobakterisidinen
teho
EN 14476 Virusidinen teho
Laboratoriotestien lisäksi
desinfektioliuoksia on laajasti
testattu aidoissa olosuhteissa
terveydenhuollossa (in vivo).
99T desinfektioliuokset on luokiteltu luokan IIa lääkinnällisiksi
laitteiksi (direktiivi 93/42/ETY).
Liuokset ovat saatavissa myös
biosideina.
Desinfektioliuokset on valmistettu seuraavien standardien
mukaisesti:
ISO 9001 Laadunhallinta
ISO 13485 Terveydenhuollon
laitteet ja tarvikkeet
99Technologies vastaa ISO 9001
-laadunhallintajärjestelmän
vaatimuksiin, jotka koskevat
non-invasiivisille lääkinnällisille
laitteille tarkoitettujen desinfektioaineiden ja biosidituotteiden
valmistusta ja kauppaa. Lisäksi
yritys vastaa non-invasiivisille
lääkinnällisille laitteille tarkoitettujen desinfektioaineiden
myyntiä ja huoltopalveluja
koskevan ISO 13485 -standardin
vaatimuksiin.

99MB
Desinfektiosumutin
> Suunniteltu toimimaan
99T-desinfektioaineiden
kanssa
> Pisaran koko < 1µm
> Desinfioitavan tilan
enimmäiskoko 1 000 m³
> Keskimääräinen käsittelyaika n. 3,9 sekuntia/m³
> Materiaali ruostumaton teräs
> Säädettävä kahva
> Antistaattiset takapyörät
> Ohjelmoitava desinfektiotoimintojen käynnistys
> Ohjelmistoraportit
> USB 2.0–3.0 -yhteensopiva
> Erilliset ilmanotto-aukot
> Moottorin poistoilman
HEPA-suodatus
> Paino 10,6 kg
> Mitat (cm)
L 25 x S 42 x K 50

99Technologies
desinfektiosumuttimien valikoima
99MC Desinfektiosumutin
99MC Desinfektiosumuttimella on kaikki 99MB-mallin
ominaisuudet ja niiden lisäksi:
> Desinfektioliuoksen automaattinen tunnistus
> Sumutettujen määrien tarkka mittaus
> Desinfektioainepullon yksilöllinen tunnistin
> Desinfektioainepullon turvajärjestelmä
> Desinfektiotoimintojen jäljitettävyys
> Toteutetun desinfektiotavan automaattinen tunnistus
> Parametrien automaattinen syöttö ja latauksen
ohjauskäsittely
> Desinfektion ajastustoiminto
> Saumaton pullon vaihto desinfektion aikana
> Traice-teknologia prosessinohjaukseen ja vaatimustenmukaisuuden valvontaan
> Muistipaikat jopa 1 000 eri tilalle
> Paino 14 kg
> Mitat (cm) L 25 x S 45 x K 60
Sertifioinnit ja standardit
99MB- ja 99MC Desinfektiosumuttimet ovat
seuraavien direktiivien mukaisia:
- Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU
- EMC-direktiivi 2014/30/EU (Sähkömagneettinen
yhteensopivuus)
- RoHS-direktiivi 2011/65/EU (Vaarallisten aineiden
käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa)
99MB- ja 99MC Desinfektiosumuttimet on
valmistettu ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmää
noudattaen.

Traice Desinfektioprosessin ja sen
tulosten tarkempaan seurantaan
TRAICE (Treatment
Reporting And Interactive Compliance Execution)
on järjestelmä, joka
automatisoi desinfektiokäsittelyn. Järjestelmän
avulla 99MC Desinfektiosumutin tunnistaa desinfioitavan tilan automaattisesti ja käynnistää desin-

fektiosumutuksen yhdellä
painalluksella. Lisäksi
desinfektion etenemistä
voi valvoa älypuhelimella.

Mittaamalla tuloksiin
Vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseen
liittyy kaksi ulottuvuutta: laitteet ja käyttäjät.
TRAICE-järjestelmän
ansiosta tilojen desinfektiosumutus suoritetaan
luotettavina prosesseina,
joista vastaavat infektioiden
torjunnan ammattilaiset.

TRAICE-järjestelmän
avulla terveydenhuollon
yksiköt voivat varmistaa
korkeatasoisten desinfektioprosessien toteutumisen kriittisissä tiloissa.
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The 99MB Wave-Shielder
Radiologian ympäristöihin
Magneettikuvaushuoneiden desinfektioprosessi
voi olla haastavaa mm.
laitteiden pintarakenteiden takia.
Erittäin tehokkaasti desinfektioainetta levittävien
desinfektiosumuttimien
käyttö on perusteltua
tällaisissa haastavissa

Pysäytä
taudinaiheuttajat,
älä toimintaa
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ympäristöissä. Metallia
sisältävät esineet voivat
kuitenkin olla vaaraksi
tai häiriöksi magneettikuvauslaitteiden toiminnalle.
Innovatiivisen 99MB Wave
Shielder -teknologian
ansiosta sumutinta voidaan
käyttää turvallisesti

MRI-kuvantamishuoneissa
ja turvata tilojen korkea
hygieniataso.

Berner Pro on ammattilaisen strateginen kumppani. Erikoisosaamisemme
keskittyy terveydenhuoltoon, laboratorioalaan, eläinten hyvinvointiin sekä
ammattisiivoukseen ja keittiöhygieniaan. Monipuolisen ja jatkuvasti kehittyvän
tuote- ja palveluvalikoimamme avulla luomme asiakkaillemme yksilölliset ja
heidän tarpeitaan palvelevat kokonaisratkaisut.
Kehitämme aktiivisesti tuotevalikoimaamme vastaamaan asiakkaidemme
muuttuviin tarpeisiin. Oman tuotantomme lisäksi tarjoamme asiakkaidemme
käyttöön korkealaatuisia tuotteita ulkomaisilta, alansa huippua edustavilta
päämiehiltämme.
Panostamme vahvasti palveluun ja haluamme tehdä asiakkaidemme kanssa
kokonaisvaltaista yhteistyötä. Moderni logistinen palveluketjumme takaa
asiakkaillemme varmat toimitukset sovittuun aikaan.
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Visit our website for
updates on our technology
and science.
www.99technologies.ch

Desinfektioteknologia,
joka tehostaa infektioiden hallintaa

Berner Oy, PL 22, 00811 Helsinki
asiakaspalvelu (arkisin 9-15) 020 690 761, pro.tilaukset@berner.fi
www.berner.fi/pro

