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ASB 255/55  M C  RC InoxBasic/Intelligent

Moc promienników UV-C
funkcji przepływowej

Moc promienników UV-C
bezpośredniego działania

Licznik czasu pracy

Wersja

Sterowanie manualne

Stacje komputerowe (wkrótce)

2x36 W - kompaktowe

2x55 W - kompaktowe
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OSRAM lub PHILIPS
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Wykonanie

Stal kwasoodporna

Wersja lakierowana proszkowo
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Pilot

On/Off dla wersji Basic, zaawansowany
pilot funkcyjny dla wersji IntelligentRC
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Najważniejsze
zalety Aseptora: Obszary zastosowania

• Dają możliwość intensywnej dezynfekcji powietrza w obecności 
pacjentów i personelu (komora przepływowa UV-C)
• Nieodwracalnie niszczą bakterie, wirusy, grzyby i inne mikroorganizmy 
znajdujące się w powietrzu
• Obniżają możliwość zakażeń  wtórnych pacjentów przebywających
w szpitalu, szczególnie zakażeń  pooperacyjnych.
• Tworzą rodzaj bariery, skuteczne zabezpieczając przed rozwojem
i rozprzestrzenianiem się zakażeń.
• Poprawiają jakość wdychanego powietrza
• Obniżają konieczność stosowania środków chemicznych, nie powodując 
żadnego skażenia chemicznego. 
• Nie stwierdzono uodparniania się mikroorganizmów na promieniowanie UV-C
• Promieniowanie UV-C działa tu i teraz, nie pozostawiając po sobie śladów
• W bardziej skomplikowanych przypadkach lampy umożliwiają bezpieczne 
życie osobom o obniżonej odporności
• Ograniczają ryzyko zakażeń szpitalnych
• Minimalizują ilość szczepów opornych na antybiotyki
• Duża efektywność metody, także w przypadku szczepów lekoodpornych
• Niskie koszty eksploatacji – energooszczędność
• Łatwość stosowania

• Medycyna: 
sale operacyjne, zabiegowe,porodowe, izby chorych, korytarze, gabinety 
stomatologiczne, SOR-y, brudowniki, gabinety lekarskie, sale wybudzeń 
pacjentów, oddziały pulmonologiczne, oddziały zakaźne, przychodnie 
lekarskie, poczekalnie
• lecznice i gabinety weterynaryjne
• sanatoria, domy wczasowe
• laboratoria
• przemysł spożywczy (przetwórstwo,
przechowalnictwo żywności)
• apteki
• przemysł farmaceutyczny, zielarski, spożywczy
• przemysł kosmetyczny
• żłobki, przedszkola
• dworce, hotele, kina, restauracje, dyskoteki, sklepy, poczekalnie
i wszelkie inne skupiska ludzi
• wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości 
mikrobiologicznej i jednocześnie muszą przebywać ludzie
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Podstawowe informacje naukowe:
Czym jest UV-C?

Lampy przepływowe

Skuteczność bakteriobójcza
promieniowania UV-C

Promieniowanie ultrafioletowe (UV) należy do falowego 
promieniowania elektromagnetycznego, podobnie jak 
promieniowanie rentgenowskie, fale radiowe czy światło. 
Dla praktycznego zastosowania spektrum UV zostało 
podzielone na trzy obszary:

 UV-A długofalowe 400 nm – 315 nm
 UV-B średniofalowe 315 nm – 280 nm
 UV-C krótkofalowe 280 nm – 100 nm

Promieniowanie UV-A w naturalny sposób dociera do 
ziemi wraz promieniami słonecznymi. Ma długą falę
i z tego powodu przenika głęboko i dociera do skóry 
właściwej. Wywołuje tzw. opaleniznę natychmiastową,  
widoczną już po krótkim czasie opalania, lecz utrzymuje 
się tylko kilka godzin. 
Promieniowanie grupy UV-B ma podstawowe 
zastosowanie w terapii. Dzięki niemu produkowana jest 
prowitamina D. Odpowiada za powstanie tzw. 
Opalenizny opóźnionej, która utrzymuje się na znacznie 
dłużej. Zatem występuje tu efekt pigmentacji
i erytemalny (poparzenia skóry).
Promieniowanie grupy UV-C posiada mocny efekt 

Mikroorganizmy poddane działaniu promieniowania 
UV-C ulegają dezaktywacji. Efekt ten nazwano efek-
tem bakteriobójczym i po badaniach potwierdzono, 
że jest on największy przy promieniowaniu o długo-
ści fali w zakresie 250–270 nm. Mechanizm tego 
działania polega na oddziaływaniu na DNA jąder 
komórkowych mikroorganizmów, w reakcji fotoche-
micznej, która jest wywoływana przez absorpcję 
fotonów przez kwasy nukleinowe komórek. 
Promieniowanie UV-C jest promieniowaniem krótko-
falowym, stąd też jest również promieniowaniem 
wysokoenergetycznym.
Energia fotonów, pochłoniętych przez kwasy nukleinowe, 
powoduje przerwanie wiązań molekularnych DNA
i powstanie dimerów pirymidynowych. UV-C dezaktywuje 
tym samym DNA i RNA mikroorganizmów.

Dezynfekcja powietrza za pomocą promieni UV-C odbywa się wewnątrz Aseptora.
Posiada on wysokiej jakości, cichy i wydajny wentylator odpowiedzialny za ruch powietrza, które zanim trafi do komory 
dezynfekcyjnej jest wstępnie oczyszczane przez filtr zatrzymujący kurz i inne zanieczyszczenia.
Najwyższy poziom dezynfekcji powietrza jest osiągnięty dzięki idealnej proporcji natężenia promieniowania UV-C oraz 
czasu utrzymywania powietrza pod działaniem bakteriobójczym. 
Ponadto wymuszony przepływ powietrza wywołuje jego łagodny obieg w pomieszczeniu, dzięki czemu Aseptor 
dezynfekuje całe powietrze, które się w nim znajduje.
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*Badania skuteczność wykonane w IBPRS w Łodzi

Licznik czasu pracy (np. 3548)
Pilot zdalnego włączania
Jasność automatyczna wyświetlacza (przyciemnianie
i rozjaśnianie wyświetlacza w zależności poziomu natężenia 
światła w pomieszczeniu)
Alarm po upływie 9000 h oznaczający konieczność wymiany 
promienników (sygnalizacja dźwiękowa + sygnalizacja 
miganiem wyświetlacza) 
Cichy alarm (sygnalizacja miganiem wyświetlacza) na 200 h 
przed koniecznością wymiany promienników – dla funkcji 
przepływowej
Alarm na 50 h przed koniecznością wymiany promiennika
– dla funkcji bezpośredniego działania
Czujnik awarii promienników (sygnalizacja dźwiękowa
+ komunikat bulb / Err na wyświetlaczu)

wkrótce

bakteriobójczy. Powoduje liczne oparzenia skóry (Erytema), a także 
zapalenie spojówek. Nie dociera ono do powierzchni ziemi, 
ponieważ jest pochłaniane przez warstwę ozonu znajdującą się w 
atmosferze.


