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HC001-MKT-135 Bioquell | BQ-50
Generator nadtlenku wodoru do automatycznej dezynfekcji pomieszczeń 

Eliminacja patogenów

i redukcja zakażeń 



Wprowadzenie BQ-50

Automatyczny i prosty w obsłudze 

• Proste naciśnięcie przycisku uruchamia proces.

Czas cyklu jest automatycznie kalkulowany przy

użyciu zaawansowanej elektroniki, która pozwala

ocenić panujące warunki oraz wielkość

pomieszczenia. Możliwość dekontaminacji

pomieszczeń do 200 m3.

Skuteczny: niszczy patogeny 

• Dzięki zastosowaniu 35% nadtlenku wodoru

dozowanego z prędkością 18 g/ minutę zapewnia

całkowitą redukcję mikroorganizmów.

Szybki, bez pozostałości 

• Brak pozostałości: dzięki 3 wysoce wydajnym

jednostkom katalitycznym nadtlenek pod koniec

procesu szybko przekształca się w parę wodną i

tlen.

Mały, lekki i wydajny 

• BQ -50 został zaprojektowany tak, aby

umożliwić szybki transport w obrębie szpitala.

• Szybki w konfiguracji dzięki bezprzewodowej

komunikacji (moduł WiFi i bezprzewodowy

panel sterowania).

Ocena skuteczności 

• Możliwość oceny skuteczności procesu za

pomocą wskaźników chemicznych i

biologicznych.



Technologia automatycznej dezynfekcji 
pomieszczeń

Patogeny takie jak Clostridium difficile, MRSA i VRE, nadal powodują problemy w szpitalach. Rozwój 

bakterii opornych na antybiotyki jest obecnie problemem globalnym, ponieważ eksperci i światowi 

liderzy martwią się nadejściem epoki po antybiotykach i eskalacją kosztów. 

W szczególności istnieją poważne wyzwania kliniczne związane z bakteriami Gram-ujemnymi, które 

są odpowiedzialne za liczne infekcje związane z opieką zdrowotną (HAI). Liczba żywych 

antybiotyków spada szybko, szczególnie w przypadku problematycznych bakterii Gram-ujemnych, w 

tym Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae i Pseudomonas aeruginosa. 

Eliminowanie patogenów, eliminowanie wątpliwości

Badania wykazują, że zapewnienie skutecznej eradykacji wszystkich patogenów ze środowiska jest 

niezbędne dla zmniejszenia liczby zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Technologia 

automatycznej dezynfekcji pomieszczeń Bioquell zapewnia odkażanie wszystkich powierzchni o 

wysokim poziomie trudności. 

Bioquell opracował unikalną technologię biodekontaminacji za pomocą oparów nadtlenku wodoru 

(HPV). 

 W licznych niezależnych, opublikowanych badaniach naukowych, a także w "rzeczywistych" 

wdrożeniach w najlepszych szpitalach, wykazano, że technologia HPV w znaczący sposób  

redukuje ryzyko zakażeń.   

Najnowsza technologia automatycznej dezynfekcji pomieszczeń Bioquell zapewnia: 
Szybką eliminację patogenów 
Zmniejszenie częstotliwości zakażeń szpitalnych 



Najnowocześniejsza 
technologia redukcji 
patogenów

Zdalna obsługa poprzez WiFi

 Generator HPV

Niewielkie rozmiary

• Prosty w użyciu dzięki 2 przyciskom: "start" i

"stop"

• Dekontaminacja większości standardowych

pomieszczeń w 2 godziny

• Łatwość podnoszenia i przenoszenia - mała, lekka

i solidna jednostka rdzenia ważąca zaledwie 20 kg

• Uproszczona technologia monitorowania procesu

- zapewnienie niezawodności przy niskich

kosztach obsługi

• W pełni zautomatyzowane obliczenia cyklu -

dostosowuje się do wielkości pomieszczenia,

temperatury początkowej i początkowej

wilgotności względnej, aby zapewnić eliminację

patogenu w jak najkrótszym czasie

• Jednostki katalizujące wspomagają dystrybucję

nadtlenku podczas fazy gazowania. Możliwość

zastosowania 3 jednostek w zależności od

wielkości pomieszczenia.

 info@bioquell.com  www.bioquell.com 

Bioquell France Bioquell Asia Pacific

T: +33 (0)1 43 78 15 94 T: +65 6592 5145

Bioquell Ireland Bioquell China

Bioquell UK

T: +44 (0)1264 835 835

Bioquell USA

T: +1 (215) 682 0225
T: +353 (0)61 603 622 T: +86 755 8631 034

KLAROMED Sp. z o. o.
ul. Sobieskiego 123  
05-070 Sulejówek 
tel. +48 22 299 30 40 
fax +48 22 783 16 41 
email : klaromed@klaromed.pl 
www.klaromed.pl




