
               

 

Professionele desinfectie robot om 
het coronavirus te bestrijden 

 
Het coronavirus kan meer dan 3 dagen besmettelijk blijven op besmette 
oppervlakken. De verspreiding van het coronavirus in de lucht en het 
oppervlak kan worden gestopt met de STERISAFE PRO-desinfectierobot. 

Met de STERISAFE PRO wordt de kamer volledig gedesinfecteerd en klaar 
voor de volgende patiënt. 

             Bewezen en geteste technologie 

De STERISAFE PRO-robot is getest in het Dr. Brill Instituut voor Hygiëne en 
Microbiologie in Duitsland en heeft een werkzaamheid van 99,999% 
bewezen bij het verwijderen van het coronavirus van verschillende 
oppervlakken: roestvrij staal, glas, op massieve meubelpanelen en op 
keramische tegels. 

De STERISAFE PRO gebruikt alleen de wereldwijd geaccepteerde NF T 72-
281-standaard voor het testen van de werkzaamheid. 

Veiligheid en bescherming  

Als het gaat om het Coronavirus, is preventie van cruciaal belang. En 
nergens is dit belangrijker dan in ziekenhuizen, klinieken en 
verpleeghuizen waar de aanwezigheid van mensen met chronische 
medische aandoeningen aanwezig is. 

https://www.brillhygiene.com/en
https://www.brillhygiene.com/en


Met de STERISAFE PRO-robot wordt de ruimte volledig gedesinfecteerd en 
kunnen veilige omstandigheden voor patiënten en personeel worden 
gegarandeerd. 

Onze gezondheidswerkers beschermen 

Met de druk op ons medisch systeem is het cruciaal om onze 
gezondheidswerkers gezond en beschermd/veilig te houden. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals maskers, handschoenen 
en jassen zijn essentieel, samen met veilige gedesinfecteerde zones voor 
artsen en verpleegkundigen om hun werk te doen. 

De STERISAFE Pro kan de zones schoonhouden. 

Hoe werkt het?  

Plaats de STERISAFE PRO in de besmette kamer en sluit deze af. De 
STERISAFE PRO genereert een biocide gas dat de hele kamer zal 
doordringen en micro-organismen in elke hoek en scheur in de kamer zal 
elimineren. Wanneer de desinfectieniveaus zijn bereikt, zal de STERISAFE 
PRO het proces automatisch omkeren, het gegenereerde ozon O3 afbreken 
en een volledig gedesinfecteerde kamer achterlaten. 

Alle  apparaten desinfecteren 

Rolstoelen, patiënten bedden, infuus apparaten en andere items in het 
ziekenhuis zijn notoir lastig schoon te maken. STERISAFE PRO biedt een 
eenvoudige, bewezen en kostenefficiënte oplossing om deze items volledig 
infectie vrij te houden en alle oppervlakten te desinfecteren. 

Geen extra kosten 

Dankzij een alles-in-één robot opstelling is STERISAFE PRO het 
gemakkelijkste desinfectiesysteem zonder aanraking waarvoor u budget 
heeft. Ons gepatenteerd desinfectieproces werkt door omgevingszuurstof 
om te zetten in ozon, waardoor een krachtig desinfectiemiddel ontstaat dat 
geen extra lampen of chemicaliën vereist. Na het desinfectieproces wordt 
de ozon weer omgezet in zuurstof en is de ruimte nu veilig te betreden. Er 
zijn geen extra aankopen vereist. De enige producten die je ooit nodig hebt, 
zijn elektriciteit en water. 



Snelle, complete desinfectie 

Operatiekamers, behandelkamers en andere ruimtes kunnen niet gebruikt 
worden gedurende de periode die in de desinfectiecyclus (+/- 2 uur)nodig 
heeft. Aangezien het proces alle sporen van besmetting binnen enkele 
seconden na een voltooide periode uitwist, zijn kamers veilig om direct na 
een voltooide cyclus binnen te komen. Voer de desinfectiecyclus uit en het 
gebied is meteen veilig te gebruiken. 

 
 

Een langetermijnstrategie om de 
ziekenhuiskosten te verlagen 

Gezondheid gerelateerde infecties van patiënten in ziekenhuizen komt neer 
op miljoenen extra opname dagen, miljarden euro's en iets dat nog 
waardevoller is dan tijd of geld is leven. 

STERISAFE PRO beschermt uw personeel, uw patiënten en de 
zorg/ziekenhuisbudgetten. 

 

Meer weten: info@ozontechniek.nl  0161-434-183 
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