Nopea

Aina
tasalaatuinen
desinfiointitulos

3 min

ohjelma

Ionisoimaton

-Säteilyturvakeskus, 2017

Soveltuu myös
herkkien materiaalien
desinfiointiin, esim.
muovit ja elektroniikka

Kemikaaliton

turvallinen ja ekologinen

Selkeä kosketusnäytöllinen
käyttöliittymä

70 % edullisempi kuin pintadesinfiointiliinat!

Kertakäyttöinen pintadesinfiointiliina maksaa noin 0,20 €/kpl. WiSDOM DS:llä voi suorittaa
vähintään 160 000 desinfiointikertaa. Alkuinvestointi ja sähkönkulutus huomioituna
desinfiointi WiSDOM DS:llä maksaa noin 0,06 € / kerta.
Nopein ja tehokkain desinfiointi
esim. seuraaville esineille:

Paras ratkaisu pintadesinfiointiin
esim. seuraavissa ympäristöissä:

• puhelimet
• näppäimistöt ja hiiret
• tabletit ja kannettavat
tietokoneet
• kulkukortit
• silmälasit
• avaimet
• stetoskoopit

• sairaalat
• laboratoriot
• puhdas- ja tuotantotilat
• elintarviketeollisuus
• hoivakodit

• pipetit
• kuume- ja verenpainemittarit sekä mansetit
• staassit
• suojalasit
• kammat ja harjat
• tutit
• lelut

WiSDOM DS on hyvin yksinkertainen, nopea,
helppo ja vaivaton. Käytämme laitetta useita
kertoja päivittäin. Päivittäiseen puhdistukseen
päätyy esimerkiksi verenpainemittarit ja
–mansetit, staassit, kuumemittarit, lämpötyynyt,
puhelimet, avaimet, kynät ja kynätaskut.
Pidämme potilaidemme kannalta tärkeänä
mahdollisimman puhtaan ympäristön tarjoamista.
Lähes kaikki potilaamme ovat immuunipuutteisia ja
saavat herkästi infektioita. Valon avulla
puhdistaminen on työntekijälle vaivatonta eikä
tarvitse käsitellä haitallisia puhdistusaineita.
- Jenni Suominen, Lääkehoitopoliklinikan vastuuhoitaja, TYKS Salon sairaala

• koulut ja päiväkodit
• hammashoitolat
• eläinlääkäriasemat
• ruokakaupat
• ravintolat ja keittiöt

vähenemä

WiSDOM DS
käyttöaika

log

%

Clostridium difficile

3 min

4,04 log10

MRSA

1 min

VRE

1 min

(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus)

(Vancomycin-resistant enterococci)

annos

lähde

>99,99%

36 mJ/cm²

Rutala W et al. 2010. Room decontamination with UV
radiation. Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31:10259. Published online: 01 January 2015

4,71 log10

>99,99%

12 mJ/cm²

Rutala W et al. 2013.Rapid hospital room
decontamination using ultraviolet (UV) light with a
nanostructured UV-reflective wall coating. Infect
Control Hosp Epidemiol 2013;34:527-9.

3,90 log10

>99,9%

12 mJ/cm²

Rutala W et al. 2010. Room decontamination with UV
radiation. Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31:10259. Published online: 01 January 2015

Tietokoneen näppäimistön
mikrobimäärä testattuna
ennen käsittelyä ja
WiSDOM DS:n 3 min
desinfiointiohjelman
jälkeen.

JÄLKEEN

Intensiteetti

ENNEN

Aallonpituus, nm

254 nm (vanha teknologia)
265 nm (WiSDOM DS)

Kuvaajassa esitetään kuinka neljä
eri mikrobia reagoivat UV-valon
aallonpituuksiin. WiSDOM DS
-pintadesinfiointilaatikon UVCLEDien aallonpituus on huomattavasti
antimikrobisempi kuin aikaisemmin
käytettyjen UVC-loisteputkien.
UVC-LEDien tarkkaan määritelty
aallonpituus mahdollistaa tehokkaan
ja turvallisen pintadesinfioinnin.

DESINFIOITAVAN ESINEEN
ENIMMÄISMITAT
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TEKNISET TIEDOT

Desinfiointilaatikon paino:

22 kg

Desinfioitavan kappaleen
maksimipaino:

4 kg

Energiankulutus (lepotila):

5W

Maksimiteho:

200 W

Desinfiointiaika:

3 min (ohjelmoitavissa)

Takuu:

3 vuotta

Merkinnät:

CE

Keskimääräinen käyttöikä:

8000 h

Keskimääräinen 3 min säteilyannos
160 000 käyttökerran jälkeen:

> 21 mJ/cm²

Keskimääräinen 3 min säteilyannos
uudella laitteella:

> 70 mJ/cm²

Laite ilmoittaa huoltotarpeesta ennen kuin desinfiointiteho heikkenee
alle luvatun arvon.
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