
Voor het creëren van Veiligere binnenruimtes



Nosocomiale  oftewel ziekenhuis 
gerelateerde infecties (ZGI’s) zijn 
een toenemend probleem in de 
gezondheidszorg, dat jaarlijks tot 
miljarden euro’s aan extra
behandelingskosten voor de zorg 
leidt. ZGI’s kan voor patiënten tot 
ernstige ziekten en in het ergste 
geval zelfs tot de dood leiden. 
ZGI’s zijn vaak het resultaat van 
een combinatie van risicofactoren 
zoals immunodepressie bij 
de patiënt, complicaties na een 
operatie of gebruik van onjuist 
gedesinfecteerde hulpmiddelen in 
de gezondheidszorg.



De STERISAFE desinfectierobots 
kunnen gebruikt worden in elke 
professionele omgeving, die 
desinfectieprocedures wil handhaven 
en veiligere binnenruimtes wil creëren.
Oorspronkelijk is onze robot ontwikkelt 
voor de gezondheidszorg, maar 
inmiddels is de STERISAFE PRO 
een cruciaal onderdeel geworden 
van het desinfectieproces in vele 
bedrijfssectoren over de hele wereld.



Arbeidsintensief

20 tot 60% van de omgeving is na de 
schoonmaak nog steeds verontreinigd

Personeel en patiënten worden 
blootgesteld aan schadelijke chemicaliën 
en dampen

Geen dosiscontrole of vastlegging van 
proces- en resultaatgegevens

Handmatige desinfectie kent beperkingen



STERISAFE PRO’s 
Full-Depth Disinfection Cycle

De volledige desinfectiecyclus 
(FDDC) technologie is een proces 
om lucht en oppervlakken te 
desinfecteren en hiermee alle 
schadelijke pathogenen, zoals 
virussen, bacteriën en zelfs 
zogenaamde superbacteriën, 
ofwel antibioticaresistente 
bacteriën te verwijderen. Het 
proces is 100% vrij van gebruik van 
chemische middelen.



Opbouwen
De robot produceert in de te behandelen ruimte 
een biocide gas (O3 - ozon) - Het gas verspreid 
zich doeltreffend door de hele kamer - Er is hierbij 
volledige controle over de concentratie en de 
luchtvochtigheid.
Desinfectie
Er wordt een hoge gasconcentratie en hoge 
luchtvochtigheid gehandhaafd dat zich verspreid in 
alle hoeken, kieren en gaten.
Zuivering
Al het resterende biocidegas wordt actief 
verwijderd en omgezet in zuurstof – Ook worden 
alle deeltjes en nanodeeltjes (deeltjesvervuiling) 
verwijderd. Relevante procesparameters worden 
bewaakt om de veilige terugkeer in de ruimte te 
garanderen.

De drie fasen van de FDDC

• Doodt tot 99,99999% van alle bacteriën, virussen en 
schimmels

• Geen chemische neerslag of restmateriaal in de ruimte
• Mobiel, flexibel en gebruiksvriendelijk 
• Volledige monitoring tijdens het gehele proces
• Onmiddellijk gebruik van de ruimte mogelijk na een 

voltooide cyclus
• Geen chemische toevoegingen - verbruikt alleen water 

en elektriciteit



Met de STERISAFE PRO krijgt u de FDDC-
technologie in een mobiele unit. Perfect 
voor het desinfecteren van ruimtes in 
gebouwen die besmet zijn met virussen, 
bacteriën en schimmels. STERISAFE PRO is 
100% vrij van chemische middelen.



“Professionals gingen ervan uit 
dat handhygiëne voldoende was 
om infecties te voorkomen, maar 
nu weten we dat desinfectie van 
de omgeving ook erg belangrijk is, 
vanwege multiresistente pathogenen 
die op alle oppervlakken in de ruimte 
rondom patiënten aanwezig zijn.”

– Prof. Skrlin, MD & PhD klinische 
microbiologie

Bij STERISAFE ontwikkelen we voortdurend 
onze productlijn en technologieën om 
de nieuwste technische innovaties te 
implementeren en zo toegevoegde waarde 
te bieden aan gebruikers. De visie is om de 
Industry 4.0-drivers gebruiksvriendelijk te 
maken d.m.v. automatisering, veiligheid, data, 
cloud computing, slimme sensors, kunstmatige 
intelligentie en Internet of Things (IoT). Dit is 
Hygiene 4.0.



Met de STERISAFE PRO kunnen operators 
en het management het volledige 
desinfectieproces volgen en waardevolle 
gegevensrapportages uit elke cyclus 
halen. De inherente waarde van deze 
gegevens biedt een betere uitgangspositie 
om desinfectieprocessen te beheersen 
en hierdoor de veiligheid van patiënten 
en personeel beter te waarborgen. 
Dit kan worden gecombineerd met 
onze op maat gemaakte oplossingen 
voor “hygiënemapping” die gegevens 
verschaffen over plekken en oppervlakken 
met een hoog risico en de effectiviteit van 
desinfectie.



Onafhankelijke 
testinstellingen hebben 
de doeltreffendheid 
van de STERISAFE 
PRO beoordeeld en 
gedocumenteerd 
op basis van in 
representatieve 
omgevingen 
uitgevoerde testen 
conform de Europese 
NF T 72-281 standaard. 

De STERISAFE PRO doodt tot 
wel 99,99999% van bacteriën, 
schimmels en virussen zoals E. 
coli, Norovirus, Listeria etc.



Het oplopen van MRSA of een 
andere bacteriële infectie tijdens 
een ziekenhuisopname vormen 
een aanzienlijk risico voor 
patiënten. Met de STERISAFE 
FDDC-technologie kunnen 
ziekenhuizen effectief en 
betaalbaar de hoogste graad van 
desinfectie bereiken van de lucht 
en op alle oppervlakken .

Dierenziekenhuizen, dierenartsen 
en dierenklinieken kennen het 
belang van infectiepreventie 
en hygiëne om de verspreiding 
van infectieuze pathogenen te 
voorkomen. STERISAFE zorgt 
voor volledige ontsmetting van de 
lucht en alle oppervlakken.

Getroffen worden door het 
Norovirus of een andere 
maagdarminfectie terwijl u geniet 
van een vakantie op een jacht 
of cruise is een nachtmerrie. 
De gepatenteerde STERISAFE- 
technologie zorgt effectief en 
betaalbaar voor de hoogste graad 
van desinfectie van de lucht en op 
alle oppervlakken.

Voedselverwerking levert 
een belangrijke bijdrage in de 
voedselvoorziening, maar kent 
ook enorme risico’s als een 
product wordt besmet door 
onvoldoende hygiëne in de 
procesomgeving.
Van het malen van graan tot 
vleesproductie en van het roken 
van vis tot het inblikken van 
voedsel, STERISAFE elimineert 
alle schadelijke verontreinigingen 
in uw productie.



“Onze ambitie bij 
STERISAFE is de revolutie 
te leiden voor een 
wereld waarin infecties 
geen deel uitmaken van 
de omgeving van de 
mensheid.”

“We streven naar veiligere
binnenruimtes.”



De STERISAFE PRO is wereldwijd beschikbaar via 
ons internationale distributienetwerk. Ongeacht 
de branche zullen we altijd ons uiterste best doen 
om in uw behoeften te voorzien.



Als u meer wilt weten over hoe 
onze STERISAFE uw bedrijf 
kan helpen, neem dan gerust 
contact met ons op.



STERISAFE ApS - Ole Maaløe’s vej 5, 2200 København N, Denmark

NEEM CONTACT OP
info@sterisafe.eu
DK: +45 3175 5513
SE: +46 40 421700

DE:+49 177 377 4828

www.sterisafe.eu


