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Uutta teknologiaa sisäilman tehokkaaseen
desinfiointiin
Medair tarjoaa laitteita sisäilman ja pintojen desinfiointiin. Aerte AD on sisäilman desinfiointiin
tarkoitettu laite, jonka teho perustuu hydroksyyliradikaaleihin. Tuote on ensisijaisesti kehitetty
epidemioiden ehkäisyyn ja siihen tarkoitukseen laitteita on monissa maissa asennettu kokonaisiin
sairaaloihin. Suomessa laitteesta on huomattu olevan konkreettista ja välitöntä apua sisäilmaongelmista
kärsivien oireiluun.

Aerte AD jatkuvaan sisäilman puhdistukseen
Aerte AD on sisäilman desinfiointiin tarkoitettu laite, jonka teho perustuu hydroksyyliradikaaleihin.
Ilmakehän puhdistautumismekanismi perustuu samoihin radikaaleihin ja ne reagoivat herkästi ilman
saasteiden kanssa. Aerte AD puhaltaa huoneilmaan keinotekoisesti näitä samoja happiyhdisteitä, joilla
ulkoilma pysyy puhtaana ja raikkaana. Laitteiden tuottama hydroksyyliradikaalien määrä on tarkkaan
laskettu siten, että se on vastaava kuin ulkoilmassa aurinkoisena kesäpäivänä.
Tuote on ensisijaisesti kehitetty epidemioiden ehkäisyyn ja siihen tarkoitukseen laitteita on monissa
maissa asennettu kokonaisiin sairaalaosastoihin. Aerte AD laitteet on tarkoitettu käytettäväksi tiloissa,
joissa haitallisten mikrobien rasite on tavallista suurempi ja joissa halutaan suojella työntekijöitä ja
asiakkaita tai potilaita. Laitteen tehoa on testattu erilaisissa käyttöolosuhteissa. Sairaaloissa on
saavutettu vakuuttavia tuloksia mm. Norovirus epidemioiden torjunnassa.

Apua sisäilmaoireiluun
Suomessa laitteesta on huomattu olevan konkreettista ja välitöntä apua sisäilmaongelmista kärsivien
oireiluun. Meillä on karttunut usean vuoden ajalta runsaasti tietoa erittäin positiivisista
käyttökokemuksista sisäilmaongelmiin. Henkilöt, jotka ovat hyötyneet laitteesta, ovat antaneet
erinomaista palautetta.
Referenssejä löytyy kotisivuiltamme www.medair.fi.
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Käyttökohteita:
Tilat, joissa halutaan mikrobivapaa ilma:
• laboratoriot
• sairaalat
Tilat joissa kärsitään sisäilmaongelmista:
• toimistot
• sairaalat
• koulut ja päiväkodit
Infektioiden leviämisen estäminen:
• vastaanottotilat
• koululuokat, päiväkodit
• hoivakodit
• sairaalat

Laitteen ominaisuudet
Seinälle asennettavan Aerte AD-laitteen teho riittää kattamaan jopa 100 m2 yhtenäistä huonetilaa. Tätä
suurempiin tai erityisen suuren mikrobirasituksella oleviin tiloihin tulee asentaa lisää laitteita tarpeen
mukaan. Kiinteän asennuksen vuoksi laite soveltuu hyvin julkisiin tiloihin.
• Laite on kooltaan pieni;
korkeus 28 cm leveys 14 cm
ja syvyys 6 cm.
• Laitteen ainoa
huoltotoimenpide on
nestepatruunan vaihto 6
kertaa vuodessa.
• LED-merkkivalo ilmoittaa
ylläpitotarpeesta
• Laitteella on vuoden takuu
• Virtalähde 12 V
Tämä patentoitu teknologia tehoaa lähes kaikki tunnettuihin mikrobeihin mm. home- ja sieni-itiöt,
Norovirus, S. aureus, C. Diff. ja H1N1, sekä vähentävät huomattavasti myös pölyjen ja allergeenien
määrää hengitysilmassa. Laitteen teho ja turvallisuus on kansainvälisesti testattu.
Laitteita sekä myydään että vuokrataan.

Tehopuhdistukseen HySpray
Medair tarjoaa laitteita sisäilman ja pintojen desinfiointiin. Laitteet on tarkoitettu käytettäväksi kaikkiin
sisäilman ja pintojen puhdistus- ja desinfiointikohteisiin. Tuotteet soveltuvan yhtä hyvin niin
puhdastiloihin ja erilaisiin kontaminoituneisiin tiloihin kuin sisäilmaongelmatilojen pudistukseen. Medair
puhdistustuotteilla voidaan kattaa koko puhdistusprosessi eritteiden ja muun lian mekaanisesta
puhdistuksesta koko tilan tehodesinfiointiin ja vielä puhdistustuloksen ylläpitoon.
1. HyPro medical – käyttövalmis puhdistus ja desinfiointiaine
2. HySpray – ilman ja pintojen nopea tehodesinfiointi
3. Aerte AD – sisäilman jatkuva desinfiointi
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