רובוט החיטוי שמשמיד את המזהמים

רובוט החיטוי  Hyper Lightמעוצב במיוחד למניעת זיהומים

ידידותי לסביבה  -מגן על המטופלים
והצוות

בסביבה רפואית ,בטכניקה של חיטוי בקרינת  .UVGIקרינת

רובוט החיטוי  Hyper Lightאינו מפריש אוזון ואינו מותיר

האולטרה-סגול מחסלת המזהמים ) (254nm UVCמסוגלת

שאריות ,כך שהוא לחלוטין ידידותי-לסביבה Hyper Light .לא

לחסל ולנטרל מיקרו-אורגניזמים באמצעות הרס חומצות

רק מספק היגיינה סביבתית ,אלא גם מגן על המטופלים

נלחם בזיהומים במרפאות

הגרעין

שלהם

ושיבוש

הDNA-

וה,RNA-

מבלי

שיוכלו

והעובדים הרפואיים מהדבקה.

להשתכפל או לתקן את הנזק.

נוח ובטוח לתפעול
חיטוי מהיר ויעיל

הפעלה מרחוק באמצעות מחשב טאבלט קל לשימוש ,בשילוב

המערכת מבוססת על  6נורות אמלגם  UVיעילות ,ביחד עם

חיישנים המפסיקים מיידית את פעולת המערכת במקרה של

ְמשקפים המפזרים את הקרינה באופן יעיל לכל סביבת החדר,

כניסת אדם או חיה לחדר ,מבטיחים תפעול קל ,נוח ובטיחותי

לחיסול מיקרו-אורגניזמים .הטכנולוגיה מספקת פתרון קל,

של המערכת .מדבקות תיקוף מאפשרות לוודא את יעילות

מהיר ,ידידותי-לסביבה וקל לתפעול ותחזוקה למשתמש.

החיטוי ברמה של .99.99%

חיסול חיידקים ונגיפים

עלות-תועלת ללא תחרות!
יותר

מ99.99%-

מנורות בעלות אורך חיים ארוך משמעותית מהמתחרים,

נגיפים

ופתוגנים

המשקפים ,המשפרת את יעילות
בשילוב עם טכנולוגיית
ְ

במרחק של  3מ' בפעולה של  15דקות בלבד )בדיקות מעבדת

החשיפה הסביבתית לקרינת ה ,UV-מבטיחות כי Hyper Light

Light

Hyper

מוכח

מהמיקרו-אורגניזמים,
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קלינית
כולל

בחיסול
חיידקים,

יהיה הפתרון המשתלם ביותר עבור כל

חדר ניתוח ,חדר

אשפוז ,מרפאת שיניים ,ולכל צורך של חיטוי יעיל של חדרים.

נורות חיווי מצב פעולה
אור כחול :מוכן לפעולה
אור לבן :מתחמם
אור אדום :מחטא
אור ירוק :הפעולה הסתיימה
נורות אמלגם
נורות האמלגם מספקות עוצמה גבוהה ,לחץ נמוך
והפעלה ללא אוזון .תכונות ייחודיות אלו
מאפשרות לנורות לפעול בטמפרטורות גבוהות
)עד  ,(90°Cמונעות הפרשת גז אוזון ,אינן
משאירות מאחור שאריות רעילות ומספקות אורך
חיים ארוך משמעותית לעומת נורות כספית
סטנדרטיות בלחץ-נמוך

חיישני תנועה היקפיים
כדי להגן על המשתמשים מכניסה בשוגג
לאזור החיטוי ,רובוט  Hyper Lightמצויד
בחיישנים היקפיים העוצרים מיד את פעולת
המערכת ,למנוע חשיפה לקרינת הUV-C-

תפעול אלחוטי קל
מחשב טאבלט נוח לשימוש
מאפשר הפעלה קלה ותיעוד
של פעולת החיטוי

משקפים  /מגינים
טכנולוגיית ְ
טכנולוגיית מראות ייחודית )מוגנת פטנט(
משמשת להגנת הנורות מפני הצטברות אבק או
נזק אקראי כאשר המכשיר אינו בשימוש ,ואילו
בשעת השימוש המראות מסתובבות כדי לשקף
את קרינת ה UV-C-כלפי חוץ ,וכך להגביר את
טווח הקרינה ולשפר את רמת החיטוי

ידית היקפית
הידית הארגונומית של המכשיר מצוידת
בתצוגת  LCDוכפתורי תפעול נוחים .הידית
דקה ואינה מפריעה למעבר יעיל של
קרינת החיטוי

הרג חיידקים עמידים
הרג נבגים )ספורות(

מדבקות תיקוף
מדבקות  FastCheckמאפשרות לוודא את פעולת
החיטוי .ממקמים את המדבקות באזור הרצוי ,ולאחר
פעולת המכשיר בוחנים את שינוי הצבע ,מצהוב לירוק
) (mJ/cm2 250כדי לוודא הצלחה של  99.99%של
פעולת החיטוי

ניידות גבוהה
 Hyper Lightמצויד בארבעה גלגלים
רב-כיווניים ,המאפשרים לדחוף אותו
לכל כיוון במרפאה .הדחיפה דורשת
כח של  3.2ק"ג בלבד ,לפי תקן AORN

יעילות גבוהה גם כנגד פתוגנים קשים להשמדה:
פתוגן

לפני
הטיפול

אחרי
 5דק'

אחרי
 10דק'

אחרי
 15דק'

Influenza A *1

1.0 x 107

5.0 x 10

6

<1

Avian influenza *1

1.0 x 107

4.0 x 10

2

<1

E. coli *2

1.2 x 107

1.6 x 10

2

<1

K. pneumoniae *2

8.5 x 106

2.2 x 10

<1

<1

A. brasiliensis *2

5.3 x 106

5.3 x 103

<1

<1

C. difficile spore *2

1.2 x 107

3.3 x 10

2

<1

VRE *3

1.2 x 107

1.3 x 10

<1

<1

MRSA *3

1.2 x 107

1.2 x 10

3

<1

MDRAB *3

1.1 x 107

4.2 x 103

4.0 x 102

<1

*1 Chang Gung University testing conducted January 2015.
*2 SGS laboratory testing conducted September 2015.
*3 National Taiwan University Hospital testing conducted May 2016.

