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Firma Diversey informuje: Urządzenie MoonBeam™3 jest skuteczne w walce z
wirusem SARS-CoV-2 w zaledwie kilka sekund

Firma  Diversey,  Inc.,  światowy  lider  w  dziedzinie  opieki  zdrowotnej  i  rozwiązań  związanych
z zapobieganiem infekcjom ogłosiła, że technologia dezynfekcji promieniowaniem UV-C urządzenia
MoonBeam™3 jest skuteczna w walce z wirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w
zaledwie kilka sekund. Potwierdzeniem skuteczności są wykonane testy zewnętrzne.  

MoonBeam  ™ 3  to  urządzenie  do  dezynfekcji  promieniami  ultrafioletowymi  typu  „C”,  które  daje
dodatkową  gwarancję  oraz  eliminuje  błędy  podczas  ręcznego  procesu  mycia  i  dezynfekcji.  To
przenośne,  ekonomiczne  oraz  niezawodne  rozwiązanie  przeznaczone  do  dezynfekcji  miejsc
publicznych oraz obszarów wysokiego ryzyka. System oferuje trzy indywidualnie regulowane ramiona,
które  można  ustawić  pod  dowolnym  kątem,  optymalizując  energię  dezynfekcji  i  umożliwiając
dezynfekcję zarówno powierzchni poziomych, jak i pionowych w zaledwie 3 minuty.

MoonBeam3 przeszedł zewnętrzne testy na kilka mikroorganizmów, w tym wirusy otoczkowe, małe
wirusy bezotoczkowe, bakterie i spory bakterii. Testy wykazały znaczną logarytmiczną redukcję dla
tych kluczowych patogenów.

Ponieważ  badania  wykazały,  że  zanieczyszczenie  powierzchni  w  placówkach  opieki  zdrowotnej
wirusowym RNA SARS-CoV-2 jest powszechne, firma Diversey zleciła zewnętrzne testy urzadzenia
MoonBeam3  w  USA,  a  także  nawiązała  współpracę  z  Fujita  Health  University  w  Japonii,  aby
przetestować skuteczność MoonBeam3 przeciwko SARS-CoV-2. Wyniki testów z Japonii  dowiodły,
że MoonBeam3 był skuteczny w walce z wirusem SARS-CoV-2 w szerokim zakresie warunków, przy
czasach kontaktu wynoszących zaledwie 4 sekundy (redukcja o 6 log).

Badanie to potwierdza,  że  MoonBeam3 jest  skuteczny  przeciwko SARS-CoV-2,  patogenowi
powodującemu COVID-19.

Kilka słów o Diversey

Ideą  firmy  Diversey  jest  ochrona  i  troska  o  ludzi  każdego  dnia.   Nieustannie  dostrczamy
przełomowych rozwiązań w zakresie mycia, sprzątania i higieny, zapewniających wysokie standardy
oraz zaufanie  klientów we wszystkich obsługiwanych sektorach.  Oferujemy kompleksowe portfolio
środków  chemicznych,  maszyn  i  doradztwa  w  zakresie  zrównoważonego  rozwoju.  To  czyni  nas
wyjątkowymi wśród wiodących światowych firm z branży higieny i  sprzątania. Wszystko co robimy,
robimy z myslą o naszych klientah i ich  potrzebach. Nasze działania opieramy na przekonaniu, że
sprzątanie i higiena mają decydujące znaczenie dla życia.
Dzięki  ponad  95-letniemu  doświadczeniu  chronimy  firmy  naszych  klientów,  przyczyniając  się  do
poprawy ich produktywności, obniżenia całkowitych kosztów operacyjnych oraz ochrony marki.

Siedziba firmy Diversey znajduje się w Fort Mill, Karolina Południowa, USA. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź 
www.diversey.com lub śledź nas w mediach społecznościowych.


