ÖPPNA UPP IGEN

GÖR BOENDET SÄKER FÖR ALLA GENOM ATT
SANERA ETT RUM I TAGET

Väntar du också på att bli ”utsläppt" i ett säkrare
samhälle utan rädsla för kontaminering

DINA FÖRDELAR
•
•
•
•
•
•
•

Öppna upp igen och få tillbaka anhöriga óch medarbetare
Eliminerar virus och bakterier i luften och på tak, vägg och
golvytor, I skrymslen där man inte når eller kan desinficera
Skapar en säker arbetsplats för dig och dina medarbetare
Säkrare och bättre användande av din existerande infrastruktur
Gör inomhusmiljön säkrare nu och I framtiden
Visar gemensamt socialt ansvarstagande genom att din
inomhusmiljö är säkrare för både boende och medarbetare
Ger lägre sjukfrånvaro och bättre vakenhet från dina medarbetare

UV-C OCH OZON, NATURLIG VÄG TILL ELIMINERING AV SMITTA
ELLER KONTAMINERING GÄLLANDE VIRUS, BAKTERIER OCH
SVAMP
• UV-C är en naturligt kort-vågs ljus från solen
• Det mesta filtreras stoppas av Ozon lagret
• På 1900 talet forskare upptäckte UV-C ljus dödar mikroorganismer
• Används till att sterilisera på sjukhus, matproduktion, flygplan och vattenrening
• Ozon är en naturlig gas, skapad av naturen genom UV-C strålar från solen som
skär O2 molekyler till O3 (Ozon)

• Ozon är en kraftfull oxider som dödar mikroorganismer mer effektivt än
välkända kemikalier som finns i tillexempel Klorin

• Ozon eliminerar virus genom att bryta ner deras yttre skal och förstör dess RNA

ENDA LÖSNINGEN I VÄRLDEN, ATT…
•

•

•

Det finns dokumenterade bevis att denna lösning dödar SARS
cov 2 – och liknande framtida Corona virus – genom att
använda UV-C och Ozon (O3)
Har en teknisk lösning att desinficera utrymmen som redan är
upptagna av boende i rummet – genom att använda UV-C och
Ozon(O3)
Kan underhålla en hög desinficeringsnivå under tiden boende
är kvar i rummet

TESTRESULTAT
•
•
•
•
•
•

Säkrad att döda ut Vaccinia (poxvirusfamiljen) modern till Corona virus
Dödar all Corona virus som Mers och Sars, cov 2 inkluderad
Dödar virus generellt – Singapore report
Lägre sjukfrånvaro och ökad närvaro mentalt – Lancet report
Snabbare helande av sårbildningar – ozone
Etyzelen report – food waist

SANERING AV RUM ANVÄNDANDE UV-C AND OZONE
• Tekniken: UV-C vs Ozon
• Ozon producerad utan NOx gaser
• Influerad av: människan, öppna dörrar/fönster, ventilation, etc.
• I framtiden kan vi kontrollera inomhusklimatet i utrymmen och i byggnader hela
tiden genom att kontrollera Ozon, Oxygen, temperatur och luftfuktighet

PRODUKTERNA, KOMPAKTA PORTABLA SANERARE
• Sanispace 60H, för rum med boende kvar i rummet upp till 60 m3
• Sanispace 125 & 125T (timer), ingen kvar i rummet upp till 125 m3
• Sanispace 250, ingen kvar i rummet upp till 250 m3

PRODUKTER PORTABLA OCH STATIONÄRA
• FLO-D Mini, för rum med boende kvar i rummet upp till 750 m3
• FLO-D, ingen kvar i rummet upp till 1500 m3
• FLO-D Fixed, för rum med boende kvar i rummet upp till 1500 m3
• UV-C och ozon anpassad lösning i ventilationssystems

Skalbarhet
•

Rum för rum– Enkla maskiner som Sanispace 60-125-125T-250

•

Eller större projekt– Fasta installationer eller en kombination

Installation
•

Placeras högt och central i rummet

•

Underhållskostnader – Lampan endast bytes efter ca 8000 timmar

CE och ISO certifiering
• CE som Medical klass 1 produkt och ISO 13485 certifiering

TEST AND CERTIFICATES. DR. BRILL + DR. STEINMANN
Conclusion:
The test by Brill + Steinmann concludes that the technology
effectively eliminates modified vaccinia virus Ankara (MVA)

Testet av Brill + Steinmann drar
slutsatsen att tekniken effektivt
eliminerar modifierat vaccinia virus
Ankara (MVA)

TEST AND CERTIFICATES. DTI, DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
Conclusion:
MAC500 kills airborn viruses, like SARS CoV2, efficiently
with more than 90% within an hour, 99% within 2 hours.

Mac500 (Sanispace 60) dödar
luftburna virus, som SARS CoV2,
effektivt med mer än 90% inom en
timme, 99% inom 2 timmar.

TEST AND CERTIFICATES. ANALABS for Sanispace 60H
Conclusion:
Total Fungal Counts and Ozone Levels showed that the Ozonizer
JIMCO Model OZ 500 can be considered as “acceptable” and
“efficient” by means of generating low level ozone that is below
acceptable human ozone exposure limit of 0.05 ppm (8 hours), which
disinfects bacteria, yeasts and moulds, viruses, neutralizes airborne
odours and other organics compounds based on the findings of the
“trial test” in this study.

Totalt antal svampar och ozonnivåer
visade att Ozonizer JIMCO-modellen OZ
500 kan betraktas som "acceptabel" och
"effektiv" genom att generera låg nivå
ozon som är under acceptabel human
exponeringsgräns för människa på 0,05
ppm (8 timmar), vilket desinficerar
bakterier, jäst och mögel, virus,
neutraliserar luftburna odörer och andra
organiska föreningar baserat på
resultaten från ”test” i denna studie.

TEST AND CERTIFICATES. STATENS SERUM INSTITUT
Conclusion:
The accomplished test of the product OZ2000 compact cleaner,
demonstrated a reduction factor that did not exceed 2 logarithmic
steps, which correspondent to a reduction factor of max. 102 or 99%
reduction of the non-albumin loaded microorganisms

Det utförda testet av produkten
OZ2000 kompaktrengörare visade en
reduktionsfaktor som inte översteg
två logaritmiska steg, vilket motsvarar
en reduktionsfaktor på max. 102 eller
99% reduktion av ickealbuminbelastade mikroorganismer

Möjligt användande – Säkra miljöer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sjukhus
Doktor, Tandläkare
Väntrum
Praktik
Äldreboende, Palliativ vård
Skolor
Särskolor
Förskolor
Museum
Sommarhus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restauranger
Butiker
Shopping center
Biografer
Hotell
Konference center
Sport faciliteter
Omklädningsrum
Fitness center
Konserthallar
Kontorsmiljöer
Kontorsbyggnader

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bussar, tåg och Metro
Flyg
Flygplatser
Biluthyrning
Fraktbolag
Flotans fartyg
Färjor, skepp
Mat leveranser
Camping
Privatbåt
Städfirmor
Källarmiljöer och hem

