UV-C DESINFEKTION

Hälsa - Trygghet - Säkerhet
Vad är UV-C ljus?
UV-C är ett välkänt desinfektionsmedel för luft, vatten och ytor och som har använts av forskare och sjukvårdspersonal
i över 40 år. Alla bakterier och virus som testats hittills svarar på UV-C strålning. När det används selektivt förstör den
DNA hos virus, bakterier och andra skadliga mikroorganismer. Detta förhindrar reproduktionen av patogener och gör
dem därmed ofarliga. Solen avger också UV-C ljus, men på grund av ozonskiktet når det inte jodens yta. UV-C är en miljövänlig desinfektion. Fri från kemikalier och ozoner. Tyska GoGas produkter är validerade och certifierade. Detta ger
dig som kund hälsa, trygghet och säkerhet!

Hur fungerar UV-C ljus?
UV-C strålning bryter ner mikroorganismers DNA och/eller RNA på bara några sekunder, vilket gör dem inkapabla att
sprida och orsaka sjukdom. UV-C ljuskällor kan även inaktivera viruset som orsakar COVID-19 och därav bidra till att minska smittspridningen. GoGas UV-C ljuskällor avger en strålning på 254 nm, vilket är nära den maximala bakteriedödande
effekten och är därför perfekt för desinficering av luft, ytor och föremål.
GoGas UV-C produkter finns inom tre områden:
Ytdesinfektion:

Luftdesinfektion:

Områdesdesinfektion:
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Ytdesinfektion:
Lämpar sig för mobiltelefoner, nycklar,
datautrustning, VR-glasögon, klockor,
glasögon, hörlurar medicinsk utrustning, handscanners, uthyrningsprodukter m.m.
Placera enkelt föremålet som skall desinficeras i boxen eller kammaren och
tryck på startknappen. Tiden som föremålen utsätts för UV-C är förinställd
för att säkerställa högsta tillförlitlighet.
Klinskt testat och validerat. CE-märkta
och certifierade.

Luftrenare med UV-C:
Luften vi andas påverkar vår hälsa och
vårt välbefinnande i mycket hög grad.
Vi kan alla smittas av och sprida virus
och bakterier, särskilt på offentliga
platser med hög aktivitet, t.ex. kontor,
fabriker, butiker, barer eller restauranger, skolor och museer samt i kollektivtrafiken. GoGas luftrenare finns
som fristående golvenheter som kan
anpassas efter rummets storlek eller som fast monterade väggenheter.
UV-C ljuset är i ett slutet och säkert utrymme vilket inte påverkar människor
och djur i omgivningen. Som standard
är luftrenaren utrustad med dammfilter
och som tillbehör finns kolfilter för att
ta bort dålig lukt.
Alla GoGas produkter är kliniskt testade,
validerade, CE-märkta och certifierade.

Områdesdesinfektion:
UV-C-robotar som desinficerar rum
och lokaler under natten eller när de
inte används.
Lämpar sig för läkarmottagningar, sjukhus, banker, butiker, gallerior, hotell,
kontor, idrottshallar, skolor m.m.
CAREtaker2-HERO21-roboten är självkörande och 100 % kemikaliefri, vilket
är bra ur miljösynpunkt samt att de patagoner som utvecklat resistens mot
kemikalier ändå förstörs av UV-C ljuset. Att det är det snabbaste sättet att
förstöra och döda alla förekommande
patagoner får man på köpet. Uppfyller
EU:s medicinska normer och regler.
CE-märkt och certifierad.
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GoGas Goch GmbH etablerades 1946 och har utvecklat en gedigen kunskap och erfarenhet på området. De har ett brett sortiment av UV-C-lampor och armaturer som passar
en rad olika användningsområden. Däribland luftrenare som desinficerar den förbipasserande luften, slutna UV-C-system och UV-C-robotar som desinficerar rum och lokaler
under natten eller när de inte används samt UV-C-kammare för desinfektion av föremål.
Insert Nord AB etablerades 1986 och har agenturen för den svenska marknaden.

