
Het enige UVC desinfectiesysteem 

met schaduweliminerende eigenschappen en 

extreem hoge output voor een snelle zeer effectieve desinfectie !
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Effectiviteit THOR UVC® 
Volgens het Kowalski Ultraviolet handboek heeft UVC 
bewezen effectief te zijn t.a.v. eliminatie van micro-
organismen. Hieronder staan voorbeelden van enkele 
zeer pathogene micro-organismen die THOR UVC® 
met zijn snelle desinfectiecyclus zal vernietigen.

Enterococcus Ebola

Zoals gerapporteerd door het Health & Safety 
Laboratory.

THOR UVC® Systeem

Challenge 
Organism

BSA 
Concentratie %

% Kill Log Kill

A. baumanii 0.03 100 5.82

A. baumanii 0.3 100 6.3

MSSA 0.03 100 6.58

THOR UVC® is de meest recente UVC 
technologie voor oppervlakte- en 
luchtdesinfectie, speciaal ontwikkeld voor 
ziekenhuizen en andere zorginstellingen. 
THOR UVC® bevat een uniek gepatenteerd 
ontwerp dat schaduw verminderd. Log 
6 bacterie dodende reductie (99.9999%) 
wordt bereikt in minuten*

WERKZAAMHEID
Superieure desinfectie. 

Hoge output UVC lampen. 

SNEL
Snelste omlooptijden.

MAKKELIJK TE 
GEBRUIKEN

Veilig en eenvoudig te bedienen.

LAGE KOSTEN

* Zoals per test van het Health & Safety Laboratory - Occupational Hygiene Unit Analytical Services 30/3/2012
** Mondelinge Abstracte Sessie: Uitgelichte Samenvatting SHEA . De BETR-Desinfectie studie 09/10/2015

KRACHTIGER
THOR UVC® desinfectie elimineert meer 

micro-organismen in de kortst mogelijke 

tijd dan ieder ander UVC apparaat.

Robotische
extensie tot 2.25 m

Gemakkelijk te
Vervoeren

Automatische 
waarneming

bij binnenkomst in 
ruimte

Automatische  
rapportages
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ROBOTISCHE AANPASSING TOT 
AAN 2,25m HOOGTE DIE SCHADUW 

ELIMINEERT.

Werkt op IEDERE hoogte tot 2,25 m

Snellere desinfectie Vloer tot plafond desinfectie  Reikt tot in de schaduw delen

De samples gebruikt in de studie 
geplaatst in een volledig ingerichte 
ruimte lieten na een THOR UVC® 

behandeling meer dan een 
log 6,23 zien.  

De bovenste limiet was 6.58*“

“

…zoals gebleken is uit de recentelijk 
gepubliceerde BETR studie die bewees dat 

Continue UVC de zorginfecties als gevolg van 
een BRMO met meer dan 30% verminderd.

UVC heeft zich nu bewezen om 
effectief te zijn in het verminderen van 

ziekenhuisinfecties…

THOR UVC®’s 
prestatie was beter 

dan de andere 
systemen die werden 

getest tijdens de 
gecontroleerde 

evaluatie.

THOR UVC® 
bereikte een log5-
6 reductie in alle 

gevallen ongeacht het 
te bestrijden micro-

organisme.

“ “

“ “
Snellere desinfectie Desinfectie van 

vloer tot plafond 
Verlengd tot in de

schaduwrijke 
gebieden

Tot op mm precisie 
360˚ Scanning

Positie van THOR in een 
ambulance of THOR in an 

ambulance.
Positie THOR in een 
ziekenhuisomgeving
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PLAATSING
THOR UVC® wordt optimaal gepositioneerd en in 
verlengde positie elimineert het micro-organismen 
aanwezig in de donkere en schaduwrijke gebieden.



Neem contact op met onze leverancier in Nederland voor meer informatie over 

het THOR UVC®  desinfectiesysteem: YOUVC Desinfectie B.V. 

Email: info@youvc.nl of bel +31 (0) 76 532 2357 www.youvc.nl

UVC deactiveert 
micro-organismen met 

een golfl engte van 253,7 
nanometer

UVC - HOE WERKT HET?

VOORKOM ZORGINFECTIES EN STOP UITBRAKEN 
UVC elimineert in minuten tot 99,9999% van de veroorzakers 
van ziekenhuisinfecties inclusief Clostridium diffi cile (C.diff.), 
Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), 
Vancomycine-resistente Enterococci (VRE), Ebola, Norovirus 
en andere pathogene micro-organismen, waaronder gram-
negatieve micro-organismen die het klinisch herstel van de 
patiënt in gevaar brengen, waardoor het risico op infecties via 
besmette, veel gebruikte oppervlakken wordt verminderd.

GEGARANDEERDE DOSIS VOOR ZEKERHEID 
UVC desinfecteert alle veel gebruikte oppervlakken en 
draagt bij aan het verlagen van het risico dat patienten 
onnodige en voorkombare infecties ontwikkelen die binnen 
de ziekenhuiszorgomgeving worden overgedragen tijdens het 
verblijf in het ziekenhuis.

Alleen THOR UVC® maakt gebruik van gepatenteerde ruimte 
scanning technologie die de variabelen van de ruimte scant 
zoals grootte, vorm en inhoud om zodoende de intensiteit 
van de lampen zo in te stellen dat er een precieze, effectieve 
dosis van UVC energie afgegeven wordt voor de desinfectie 
van de te behandelen ruimte. De gehele ruimte kan in één 
enkele plaatsing behandeld worden.  

SCHADUW REDUCTIE TECHNOLOGIE
THOR UVC® heeft gepatenteerde schaduwreducerende 
technologie. De UVC-straling bereikt de oppervlakken vanuit 
meerdere hoeken.

VEILIGST 
High output, lage druklampen bieden de meest effi ciënte 

afgifte van UVC-energie en worden door de EPA en de 
‘Department of Energy onderschreven voor gebruik in 
zorginstellingen. 

MEEST KOSTEN EFFECTIEF 
THOR UVC® haalt in korte tijd een extreem hoog niveau aan 
desinfectie met een minimale afbreuk in de productiviteit van 
de zorgmedewerkers.  Workfl ows verbeteren en men krijgt  
snellere omlooptijden van de ruimtes. 

LANCET BETR-STUDIE CDC 
De in 2017 gepubliceerde BETR -studie (BETR=Benefi ts 
of Enhanced Terminal Room) bewijst de werkzaamheid 
van UVC desinfectie en de noodzaak voor zorginstellingen 
te investeren in deze technologie. De bevindingen gaven 
aan dat het gebruik van UVC als desinfectie methode de 
verspreiding van 4 van de belangrijkste BRMO’s met meer 
dan 30% verminderd. Tegelijkertijd vond men een signifi cante 
reductie in kosten. 

De adoptie van UVC-desinfectie als een verbeterde 
desinfectie strategie, is het afgelopen decennium aanzienlijk 
toegenomen, en de bevindingen uit de BETR studie tonen 
de belangrijke rol aan die UVC-desinfectie nu speelt in 
zorginstellingen. 
 
Deze studie kwam tot stand door een samenwerking met 
Duke Universiteit, de Universiteit van North Carolina en acht 
andere ziekenhuizen in de regio die eind 2014 afgerond werd. 
Deze grote studie omvat 25.000 desinfectiecycli en 100.000 
patiënten dagen.

Waarom kiezen voor UVC als terminale 
desinfectie oplossing?

FinsenTechnologies
Versatile UVC disinfection systems

Zie THOR UVC® in actie op www.fi nsentech.com

Bekijk THOR UVC® in actie op www.fi nsentech.com

www.fi nsentech.com


