
Błyskawiczna dezynfekcja
urządzeń należących do 

personelu oraz gości

Dezynfekcja Twoich urządzeń  
bez  użycia środków

chemicznych 

 Tylko 20 
sekund

99,999%
skuteczności

3+ telefony/ 
cykl
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Kontrola infekcji  jest kluczowym 
aspektem w służbie zdrowia, 
w szczególności w obszarach 
wzmożonego ruchu oraz na 
oddziałach wysokiego ryzyka. 
 
Każde urządzenie mobilne to potencjalny wektor 
przenoszenia niebezpiecznych patogenów. Kiedy 
nie jest odpowiednio odkażone, może zagrozić 
higienie rąk i spowodować ryzyko zakażenia 
krzyżowego i infekcji. 

CleanSlate UV to innowacyjne rozwiązanie, 
które wykorzystuje światło UV-C do szybkiej 
dezynfekcji smartfonów, tabletów, stetoskopów,
słuchawek, identyfikatorów i innych przedmiotów. 
CleanSlate UV unicestwia do 99,9995% patogenów 
w zaledwie 20 sekund, nie powodując przy tym 
uszkodzeń ekranów urządzeń elektronicznych. 
Korzystanie z urządzenia CleanSlate UV 
nie wymaga szkolenia. Nasz system potrafi rejestrować, które urządzenia zostały 

poddane dezynfekcji. Dzięki temu zapewniona jest zgodność z 

przyjętymi protokołami.Doświadczaj życia, bezpiecznie.Doświadczaj życia, bezpiecznie.



Unicestwia patogeny 
w 20 sekund

Wymiary

S. aureus (MRSA) – redukcja 99,9998% 
C. difficile spory – redukcja 99,97% 
S. enterica (Salmonella) – redukcja 99,999% 
E. faecalis (VRE) – redukcja 99,992% 
E. coli – redukcja 99,9991% 
SARS CoV-2 – redukcja 99,995%
Streptococcus pyogenes - redukcja 99,997%
Pseudomonas aeruginosa - redukcja 99,995%

Urządzenie: 67,82 cm x 41,90 cm x 31,24 cm
Komora: 23,88 cm x 32,94 cm x 8,76 cm
Podstawa: 39,88 cm x 41,78 cm

Odnajduje się w 
każdej 
przestrzeni

Prosty cykl
20-sekundowy

Duże możliwości
wykorzystania

Redukcja 
kosztów

Zapobiega ponownym 
zabrudzeniom

Nie wymaga 
szkolenia

Pozwala utrzymać 
należytą higienę 
rąk

Zabija patogeny, 
nie technologię 

Lampy UV-C unicestwiają  
oporne drobnoustroje 
bez konieczności użycia 
szkodliwych substancji 
chemicznych.

Udowodniono, że CleanSlate UV
unicestwia w 99,995% 
SARS-CoV-2, wirusa który 
wywołuje COVID-19.

Smartfony, tablety, zegarki,
termometry,  identyfikatory i inne 
przedmioty pozostają nienaruszone.

Utrzymuje ręce w czystości dzięki 
bezdotykowemu systemowi
wyciągania przedmiotów.

Umieść przedmiot 
w środku urządzenia
i zamknij pokrywę,
następnie wyciągnij 
przedmiot po
wyświetleniu komunikatu 
o zakończonym procesie 
dezynfekcji.

Wiele jednostek takich jak 
OIOM wymaga mycia rąk 
przed wejściem. Nikt jednak 
nie zwraca uwagi na 
urządzenia w kieszeniach.  
Przypomnienie o dezynfekcji 
rąk w trakcie pracy urządzenia 
gwarantuje, że   czyste ręce 
dotykają czystych urządzeń.

Zaprojektowany z myślą o szpitalach. 
Prosty, efektywny, sprawdzony.

Zalety CleanSlate UV

Począwszy od wejścia, przez 
stanowiska pielegniarskie  
aż po bloki operacyjne, 
CleanSlate UV jest 
zaprojektowany dla 
przestrzeni o dużym 
natężeniu ruchu i może być 
zainstalowany na ladzie 
recepcyjnej lub stojaku.

Efektywniejsza kosztowo 
alternatywa dla dezynfekcji.  
Oszczędności związane z zakupem 
chusteczek do dezynfekcji oraz
utylizacją odpadów.

Wszystkie testy przeprowadzone z obciążeniem biologicznym, zgodnie z ASTM E 1153. Raport o skuteczności laboratorium zewnętrznego jest dostępny na żądanie.
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