
Pametna UV-C dezinfekcija

Operacijske dvorane

Bolnišnične sobe

Hodniki/skupni prostori

Reševalna vozila

Preprečite 
bolnišnične okužbe 
z UV-C dezinfekcijo



Bolnišnične 
okužBe:1

Bolnišnične okužbe 
v Evropi prizadenejo 
okoli 3,2 milijona 

ljudi letno.

Bolnišnične
okužbe

povzročijo
16 milijonov 
dodatnih

dni bolnišnične 
oskrbe na leto.

Bolnišnične okužbe
v EU so neposredno 

odgovorne za
37.000 smrti letno.

Raziskave kažejo,
da je v bolnišnicah 
po ročni in kemični 

dezinfekciji
primerno očiščenih 
manj kot 50 %2 

površin.

kako deluje uV-C 
dezinfekCija?
Ultravijolična C svetloba na valovnih dolžinah okoli 254 nm škodljivo deluje 
na mikroorganizme.

Tovrstna svetloba je germicidna, kar pomeni, da škoduje bakterijam, 
virusom in drugim mikroorganizmom z uničevanjem nukleinskih kislin 
in njihove DNK.
UV-C žarnice na napravi Steripro 95 % svoje energije oddajajo na valovni 
dolžini 253,7 nm, kar sovpada z absorbcijskim vrhom DNK, s čimer 
dosežemo izjemno učinkovito germicidnost.3

kaj so Bolnišnične okužBe?

1 . ECDC point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in acute 
care hospitals; 2011 - 2012 point prevalence survey: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/
media/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf

2. Carling PC, Parry MF, von Beheren SM; Healthcare Environmental Hygiene Study Group. Identifying 
opportunities to enhance environmental cleaning in 23 acute care hospitals. Infect Control Hosp 
Epidemiol 2008;29:1–7. Dostopno na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18171180.

3.  W. Kowalski, Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook, 17 DOI 10.1007/978-3-642-01999-
9_2, C Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009.
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Bolnišnične okužbe 
v EU nas stanejo 

5,5 do 7 milijard 
EUR na leto.



PRednosTi

4.  Nathanael A. Napolitano MPH, Tanmay Mahapatra MBBS, Weiming Tang MD, PhD: The 
effectiveness of UV-C radiation for facility-wide environmental disinfection to reduce health care 
eacquired infections; American Journal of Infection Control 43 (2015) 1342-6.

Zmanjšanje bolnišničnihokužb za34,2 %

10–20 minutni dezinfekcijskicikel

Preprosto vključevanje v obstoječi protokol dezinfekcije

Pridružitese vodilnim bolnišnicamv Evropi

PReko 30 % zManjšanje BolnišničniH okužB –
BodiTe VaRnejša BolnišniCa
Klinična študija, ki je bila izvedena na vzorcu 36.000 bolnišničnih dni, 
je ugotovila, da uporaba UV-C dezinfekcije dramatično zmanjša število 
bolnišničnih okužb (incidenčna razlika, 1,3/1000 bolnišničnih dni, 
zmanjšanje za 34,2 %).4

izdaTen PRiHRanek časa – zManjšajTe čas Med 
oPeRaCijaMi
S SteriPro-jem je povprečni dezinfekcijski cikel dolg le 10–20 minut 
(odvisno od velikosti prostora). V primerjavi z drugimi brezkontaktnimi 
dezinfekcijami (aerosol vodikovega peroksida) lahko časovno prihranimo 
več kot 2 uri, Steri Pro pa za delovanje ne potrebuje stalnega nadzora.

PoRočilo o dezinfekCiji – sledljiVosT akTiVnosTi 
naPRaVe iz udoBja Vaše PisaRne
Bodite prepričani, katera soba je bila dezinficirana, če je bil cikel UV-C 
dezinfekcije uspešno opravljen, kdo je bil operater itd. Poročila v realnem 
času odgovornim v bolnišnici zagotavljajo, da je bil prostor temeljito 
dezinficiran.

PRePRosTa inTeGRaCija V dezinfekCijski PRoTokol 
BolnišniCe – BRez dodaTniH skRBi
Ekipa SteriPro usposobi vaše osebje in vam UV-C dezinfekcijo pomaga 
vključiti v vaš obstoječ bolnišnični protokol čiščenja in dezinfekcije. Ker 
je delovanje naprave SteriPro avtomatizirano, to ne bo pomenilo dodatne 
obremenitve za vaše osebje.



PoseBnosTi
aVToMaTična zaznaVa VelikosTi PRosToRa
SteriPro s pomočjo vgrajenega skenerja izmeri velikost prostora, ki ga želimo 
dezinficirati, in glede na podane podatke izračuna optimalen čas, potreben za 
učinkovito dezinfekcijo. Da zagotovite bolj zdravo okolje za bolnike in osebje v 
bolnišnici, bo za dezinfekcijo standardne bolnišnične sobe zadostovalo že 10 minut, 
za dezinfekcijo operacijske dvorane pa približno 20 minut.
 
PRilaGodljiVa Višina aPaRaTa
Za dezinfekcijo prostora, od stropa do tal, naprave ni potrebno premeščati. Aparat 
SteriPro s svojo prilagodljivo višino omogoča boljši vpadni kot sevanja in tako lahko 
doseže vse visoko izpostavljene površine v enem samem dezinfekcijskem ciklu.
 
uPRaVljanje s TaBliCo
SteriPro se upravlja s pomočjo namenskega tabličnega računalnika, ki ga upravlja 
operater. Ko je dezinfekcijski cikel končan, se SteriPro samodejno izklopi in preko 
tablice obvesti operaterja o statusu dezinfekcijskega procesa.
 
VaRnosT
SteriPro je varen za uporabo. Če senzorji gibanja na napravi med delovanjem naprave 
zaznajo kakršnokoli gibanje v prostoru, naprava nemudoma prekine dezinfekcijski 
cikel in se avtomatično izklopi.
 
VsesTRansko uPoRaBen in VzdRžljiV
SteriPro je namenjen dezinfekciji vseh bolnišničnih prostorov in reševalnih vozil. 
Zasnovan je robustno, vendar je enostaven za premikanje. S prilagodljivo višino 
predstavlja vsestransko in enostavno rešitev, ki bo povečala motivacijo vaših 
zaposlenih za skrb za dezinfekcijo.
 
najBolj zanesljiVa MožnosT
Z doživljenjskim servisnim programom, ki ga ponujamo, je vaša odločitev za SteriPro 
varna. Redno letno servisiranje vam zagotavlja doživljenjsko brezskrbno uporabo.

SERVISNI PROGRAM IN DOŽIVLJENJSKA GARANCIJA*

Uradni servis
zagotovljen

Garancija
3 leta

Možnost zakupa SERVISNEGA PROGRAMA, ki VKLJUčUJE:

Letno servisiranje z zamenjavo vseh žarnic

Doživljenjska garancija na vse vitalne komponente naprave

Neomejena nadgradnja programske opreme

* Doživljenjska garancija velja le v primeru, da se na napravi izvaja redni letni servis in le pri pooblaščenem serviserju.
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