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Provádíme dezinfekci
prostor a povrchů

Hotely, restauraceNemocnice
Letištní haly školky, školy a další zařízení

Byty, bytové domy Prodejny, kanceláře, sklady
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pomocí  aerosolových generátorů
(ULV fogger)1

Výhody dezinfekčního zákroku
aerosolovými generátory
dezinfekční aerosol je velice šetrný k ošetřovaným
plochám a předmětům, které neznehodnotí

dezinfekční aerosol se dostane i do malých
zákoutí, kam se není možné dostat s postřikem
nebo s dezinfekcí omytím dezinfekčním
přípravkem

aplikace dezinfekčného aerosolu je výrazně
rychlejší, než klasické dezinfekční postupy

okamžitá a spolehlivá dezinfekce

účinné bezchlorové přípravky

metoda je v přepočtu na ošetřený metr plochy
levnější, než klasické dezinfekční zákroky

ošetřené prostory je možno používat téměř
okamžitě po provedení dezinfekce
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CO JE UVD ROBOT

UVD roboti dezinfikují prostory a povrchy s pomocí ultrafialového
záření. Využívají ultrafialové germicidní záření k deaktivaci
patogenů. Disponují UV zářičem s osmi zářivkovými trubicemi ze
speciálního skla, které propouští UV-C záření.

Dezinfikování a sterilizace místnosti UVD Robotovi zabere běžně
mezi deseti až patnácti minutami.

Stroj stráví přibližně minutu až dvě v pěti nebo šesti různých pozicích,
čímž se docílí maximalizace počtu povrchů, které dezinfikuje (například
klika od dveří nebo klávesnice). Dokáže tak zničit až 99,99 procent
choroboplodných zárodků.

JAK FUNGUJE UVD ROBOT
Zařízení je dálkově řízeno a okolí skenuje pomocí takzvaných
vestavěných lidarů (metoda dálkového měření vzdálenosti) a ukládá si
do paměti digitální mapu. V té jsou označeny body, ve kterých se má
robot zastavit, včetně doby nutné pro samotnou dezinfekci místa.

Během provozu robot pracuje samostatně a pohybuje se bez zásahu
člověka, po dokončení úkolu se vrátí ke své dobíjecí stanici.



Při používání UVD Robota budete provádět dezinfekci pomocí UVC
světla. Vlnová délka UVC světla je 254 nm, což je považováno za
optimální germicidní hladinu (viz obr. 1).

V souladu se základním fyzikálním zákonem upravujícím světlo (zákon
převrácených čtverců) je vzdálenost mezi zdrojem světla a povrchem
důležitým faktorem, který ovlivňuje intenzitu. Intenzita světla není
přímo úměrná vzdálenosti (tj. dvojnásobek vzdálenosti, polovina
intenzity). Intenzita světla je inverzní čtverec vzdálenosti (tj.
dvojnásobek vzdálenosti se rovná čtvrtině intenzity). Obr. 3 (níže)
ukazuje, jak je intenzita světla ovlivňována vzdáleností.

Důležitý faktor - vzdálenost od povrchu

Dezinfekce pomocí světla UVC

OBECNÉ INFORMACE K

DEZINFEKCI POMOCÍ SVĚTLA UVC



Primárním (aktivním) cílem pro dezinfekci pomocí UVD Robota jsou
povrchy s častým dotekem, jinak známé jako kritické povrchy. Je dobře
známo, že tyto neživé povrchy hrají zásadní roli v přenosu bakterií.

Primární a sekundární cíle dezinfekce

POSTUP DEZINFEKCE

Plán dezinfekce místnosti by měl být
sestaven tak, aby cílil na VŠECHNY
povrchy s častým dotekem v místnosti
nebo prostoru určenému k dezinfekci
pomocí UVD Robota.

V souladu se zákonem převrácených čtverců je nezbytné, aby se UVD
Robot umístil co nejblíže ke každému z povrchů s častým dotekem,
čímž se dosáhne nejvyšší možné úrovně dezinfekce v co nejkratším
čase.

Pokud není možné umístit UVD Robota do
optimální vzdálenosti 1 metru, lze v rámci
toleranční úrovně zvýšit ozařovací
vzdálenost až na maximálně 2 metry za
předpokladu, že je odpovídajícím
způsobem upravena doba ozařování.

Sekundární (pasivní) cíle pro dezinfekci
pomocí UVD Robota jsou povrchy se středně
častým a nízkým dotekem a částice ve
vzduchu. I když na tyto oblasti není
specificky mířeno, během dezinfekčního
procesu dostávají nepřímé UVC záření.
Zatímco se UVD Robot autonomně
přemisťuje rychlostí 10 cm za sekundu, UVC
lampy vyzařují velké množství UVC světla na
procházející povrchy, podlahu, strop a
částice vznášející se ve vzduchu (obr. 5).



UVD Roboti slouží v mnoha zemích po celém
světě

REFERENCE

Využívají je především zdravotnická zařízení, ale můžeme je najít také v
letištních halách, nákupních centrech, restauracích, výrobních halách a
v mnoha dalších zařízeních s vysokou kumulací osob, kde je třeba
účinně a pravidelně dezinfikovat a tím předcházet možnosti přenosu
nákazy.
Za zmínku stojí 5x UVD Robot v nemocnicích na Slovensku.



PROČ POUŽÍVAT UVD ROBOTY?

99,99%
účinně deaktivuje
až 99,99% bakterií

a virů

10 min
*běžná místnost o

velikosti 25m2 s
toaletou

dezinfikuje za

100%
plně autonomní

pohyblivá
platforma

Šetří čas a peníze
Autonomní UVD Robot šetří oproti manuální práci čas a tím i peníze.
Při jeho správném nastavení a maximálním využití je mnohem
efektivnější než manuální dezinfekce a sterilizace prostor.



JAK FUNGUJE NÁŠ SERVIS

Poskytujeme komplexní služby a servis v
oblasti dezinfekce a sterilizace pomocí UVD
Robotů

Domluvíme si s Vámi schůzku, abychom
lépe pochopili Vaše potřeby a priority1
Seznámíme Vás, jak dezinfekce probíhá2
Vyměříme si prostory, které budeme
dezinfikovat, ty si nadefinujeme do robota3
Robota přivezme a začneme plošnou
dezinfekci realizovat4

V případě zájmu o naše služby se s Vámi rádi osobně setkáme a
detailně vysvětlíme celý proces spolupráce.

Podrobně vysvětlíme, jak UVD Robot a dezinfekce funguje.

Nadefinujeme si základní parametry a následně začneme s
dezinfekcí a sterilizací prostor.



Pro více informací nás neváhejte kdykoli
kontaktovat

KONTAKT

4Clean Prague

David Huf

david.huf@4cleanprague.cz

+420 602 668 676

Jakub Paleček
jakub.palecek@mppromotion.cz

+420 774 799 980


