
MoonBeamTM3
Szybki. Efektywny. Przenośny.

Dezynfekcja promieniami 
UVC



Promieniowanie UVC



Dla praktycznego zastosowania spektrum UV zostało 
podzielone na trzy obszary:

UV-A - długofalowe 400 nm - 315 nm 
UV-B - średniofalowe 315 nm - 280 nm 
UV-C - krótkofalowe 280 nm - 100 nm (posiada mocny 
efekt dezynfekujący)

Promieniowanie UVC- czym 
jest i jak działa?

• Promieniowanie UVC jest formą światła, niewidoczną dla ludzkiego oka
• Od wielu lat technologia jest wykorzystywana do dezynfekcji powietrza i wody
• UVC zabija potencjalnie niebezpieczne patogeny, takie jak MRSA, VRE, C. difficile
• Technologia ultrafioletowa może być stosowana jako skuteczne, przyjazne dla środowiska, nie chemiczne podejście do 

dezynfekcji- jest skuteczniejsza, jeśli powierzchnia jest odpowiednio oczyszczona przed jej zastosowaniem



Promienie świetlne UVC zabijają patogeny, dezaktywując ich DNA 
(dimeryzację), niszcząc ich zdolność do namnażania się i 
wywoływania chorób

Promieniowanie UVC- czym 
jest i jak działa?

Promieniowanie UVC ma bezpośredni wpływ na strukturę kwasów 
nukleinowych organizmów żywych. Promienie UVC rozrywają wiązania 
łańcuchów DNA, RNA w ten sposób niszcząc bakterie, grzyby, pleśnie, 
glony i każdy inny mikroorganizm. 

Komórka nie jest zdolna do regeneracji z powodu błędnej informacji 
genetycznej, nie może dzielić się i zostaje inaktywowana.
Dzięki temu unika się namnażania w niekontrolowany sposób organizmów 
odpornych, pozostających na jałowym dla wrażliwych na bakterii i grzybów, 
podłożu. 



Skuteczność promieniowania 
UV w zależności od odległości i 

kąta padania promieni

• Natężenie światła UV zmniejsza się wraz z 
odległością
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Skuteczność promieniowania 
UV w zależności od odległości i 

kąta padania promieni

• Natężenie światła UV zmniejsza się, gdy światło pada na 
       powierzchnię pod coraz mniejszym katem



Technologia promieniowania ultrafioletowego promieniami typu „C” to narzędzie 
stosowane  w uzupełnieniu istniejących praktyk dezynfekcji.

Należy pamiętać, że dezynfekcja UVC  nie zastępują sprzątania 
manualnego/ręcznego.

Sprzątanie manualne jest zawsze wymagane przed użyciem dodatkowych technologii w celu 
usunięcia z powierzchni luźnych zabrudzeń, np.: włosów,  naskórka, piasku, innych zabrudzeń czy 
plam.

Technologie wspomagające są postrzegane jako dodatkowe środki zapobiegawcze, 100% gwarancja 
prawidłowego procesu dezynfekcji.

UVC- technologia naprawiająca 
błędy personelu w realizacji 

procedur mycia i dezynfekcji 
powierzchni

Czołowi epidemiolodzy wskazują na wartość wspomagających technologii dezynfekcji jako niezbędnych 
narzędzi dezynfekujących, uzupełniających sprzątanie manualne, które w wielu przypadkach 
wykonywane jest nieprawidłowo. 



Literatura naukowa zawiera ponad 40 
badań mierzących albo biobójczy wpływ 
światła UV-C na mikroorganizmy, albo 
wpływ na wskaźniki HAI.

Ze względu na zakres dostępnych 
badań, nie ma wątpliwości, że UV-C 
może zabijać bakterie 
wegetatywne, grzyby, wirusy 
oraz spory.
61 sal chorych (6 powierzchni w każdej sali- 366 
powierzchni)

Mikroor
g.

Prze
d

Po 
przygotowaniu 
pomieszczenia 
/ myciu 
powierzchni

Po 
naświetle
niu UVC

MRSA 34,4% 27,9% 3,3%

VRE 29,5% 29,5% 4,9%

Cl.diff 31,8% 22,7% 0



Udowodniono, że promieniowanie UVC zabija 
patogeny na powierzchniach oraz w powietrzu i 

wodzie.

MoonBeamTM3



Promieniowanie UVC- 
Urządzenie MoonBeam 3

MoonBeam 3 to urządzenie 
przeznaczone do dezynfekcji, dzięki 
promieniowaniu ultrafioletowemu 
(UVC).

MoonBeam 3 posiada możliwość 
przemieszczania się (urządzenie na 
kółkach) oraz ustawiania jego 
ruchomych ramion w dowolny sposób.



Skuteczność

Zalety urządzenia

Mobilność

Elastyczność

Bezpieczeństwo

Wsparcie

Łatwość obsługi

 MoonBeam dostarcza większe dawki 
promieniowania UV poprzez możliwość 
ustawienia ramion pod odpowiednim kątem, 
dzięki czemu skraca proces i zwiększa 
skuteczność

  Operatorzy mogą być 
przeszkoleni w zaledwie 5 
minut.

 Urządzenie można skonfigurować tak, aby 
skupiało energię w jednym obszarze lub 
rozkładało ją w całym pomieszczeniu.

 Urządzenie na kółkach, możliwość 
przemieszczania się pomiędzy salami/pokojami/
piętrami (winda)

 Urządzenie wrażliwe na ruch, mobilny 
panel sterujący blokujący drzwi, 
dodatkowy asystent 

 Dodatkowe wsparcie dla procesu 
dezynfekcji wykonywanej manualnie; 
eliminacja błędów ludzkich



 Sale chorych
 Łazienki chorych
 Łazienki ogólnodostępne
 Gabinet lekarskie
 Gabinety zabiegowe
 Sale operacyjne
 Obszary z pacjentami z obniżoną 

odpornością; onkologia, oddziały 
transplantacyjne, ICU

ale także...

 Pokoje hotelowe
 Domy opieki
 Karetki, autobusy (transport)

Gdzie możemy stosować 
urządzenie MoonBeam?

SZYBKA 
DEZYNFEKCJA 

w ciągu 
zaledwie 3 minut 

!!!



Wegetatywne formy organizmów jak wirusy i bakterie są bardzo podatne na promieniowanie UVC. Nawet niższe dawki 
powodują dezaktywację tych patogenów. Spory (formy przetrwalnikowe) są trudniejsze do dezaktywacji i wymagają 
wyższych dawek promieniowania, właśnie takich jakie daje MoonBeam3. Tabela wskazuje podatność względną na 
UVC

Bakterie wegetatywne
3 minuty w zasięgu 1,5 m
>3 log10 redukcji

C. difficile
10 minut w zasięgu 1,5 m
>3 log10 reduction

Skuteczność urządzenia 
MoonBeam 3



Trzy 
indywidualnie 
regulowane, 
ruchome ramiona 
które mogą być 
ustawione pod 
dowolnym kątem

Opcjonalny Asystent 
zapewniający pełne 
wykrywanie ruchu w strefach 
poddawanych procesowi 
dezynfekcji

Mobilny panel sterujący- 
steruje działaniem 
urządzenia i pełni funkcję 
ochronną podczas 
dezynfekcji – zapewnia 
bezpieczeństwo każdego 
pracownika.

MoonBeam 3- składowe 
urządzenia



 MoonBeam 3 podłącza się do standardowego 
gniazdka 230 V 

 Moonbeam 3 pobiera 4 ampery (podobne do 4-100 
watowych żarówek) w porównaniu do 
konkurencyjnych systemów, które pobierają 12+ 
amperów (podobnie jak 13-15 100 watowych 
żarówek)

 Żarówki Moonbeam można poddać recyklingowi
 Moonbeam używa żarówek o niskim poziomie rtęci
 Promieniowanie UVC jest generowane przez pary 

rtęci (najbardziej skuteczny sposób generowania 
UVC)

 Podczas gdy rtęć jest wycofywana z niektórych 
urządzeń medycznych (takich jak termometry), 
dopuszczalne jest, aby oświetlenie zawierało 
niewielkie ilości rtęci

MoonBeam 3- parametry 
techniczne

W urządzeniu MoonBeam nie jest 
wymagana żadna konserwacja 
profilaktyczna

Lampy UV należy wymieniać co 
600 godzin pracy
12 000 - 3-minutowe cykle
3600 - 10-minutowe cykle

Wskaźnik stanu żarówki informuje o 
możliwości pracy urządzenia:
Zielony - normalna praca (urządzenie 
działa poprawnie)
Żółty - pozostało 15 godzin pracy
Czerwony - żarówka przestała działać i 
urządzenie nie jest zdolne do właściwej 
dezynfekcji
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1. Podłącz urządzenie
2. Ustaw ramiona MB-3 w odpowiedni 

sposób, wybierz cykl (3 min lub 10 
min) i umieść panel sterujący poza 
pokojem

3. Naciśnij start na panelu sterującym 
(cykl działa automatycznie) 

Typowy cykl to 3 minuty (180 sekund) po 
lewej stronie łóżka, 3 minuty po prawej 
stronie łóżka i 3 minuty w łazience.

Dla C diff użyj cyklu 10 minut (600 
sekund) w tych samych 
lokalizacjach.

MoonBeam 3- sposób użycia



MoonBeam 3- właściwe 
ustawienie ramion

• Ważne jest ustalenie gdzie światło UVC ma dotrzeć

• Każde z ramion urządzenia można dowolnie ustawić w 
pozycji wertykalnej i horyzontalnej redukując efekt cienia i 
optymalizując obszar naświetlania 

• Każde z ramion pokrywa 2,2 x 3,4 m przestrzeni przy 
właściwym ustawieniu (kąt padania 45°)

• Prawidłowe ustawienie urządzenia w separatce powinno 
znajdować się około 1,2  m od boku łóżka, z ramionami 
ustawionymi pod kątem 45 °. (patrz następny slajd)

Zasięg ponad 3 m w obszarze obiektuea

Zasięg ponad 3 m w obszarze obiektuea

Zasięg ponad 2 m
 szerokości w obszarze obiektu

Zasięg ponad 2 m
 szerokości w obszarze obiektu



MoonBeam 3- właściwe 
ustawienie ramion

• "YMCA" jest standardową konfiguracją i służy do 
rzutowania światła do przodu i do dołu na poziome 
powierzchnie 

• "Parasol" to alternatywna 
konfiguracja używana do projekcji 
światła w 360 ° w małym pokoju, na 
przykład w łazience



MoonBeam 3- funkcje 
bezpieczeństwa

Urządzenie UVC nie może być stosowane w obecności ludzi 
w pomieszczeniu, gdyż światło UVC może powodować  
podrażnienia skóry i oczu.

MoonBeam3 posiada wielostopniowe zabezpieczenia przed naświetleniem 
ludzi
• 4 czujniki ruchu na podczerwień i akcelerometr (wykrywa dotyk / ruch)
• Opcjonalne urządzenie Asystenta - czujnik satelitarny, który może być 

używany w pomieszczeniach / obszarach z wieloma wejściami

Jeśli którykolwiek z tych mechanizmów bezpieczeństwa zostanie 
aktywowany, urządzenie wyłączy się. 



MoonBeam 3- certyfikacja

CERTYFIKACJA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH (CE)

Urządzenie MoonBeam- wyrób medyczny CE (klasa I)

BADANIA SKUTECZNOŚCI URZĄDZENIA

Nie ma standardowej metody testowej (wymaganych norm) do oceny 
urządzeń UV
Opieramy się zatem na:
• Badaniach/artykułach/ ekspertyzach naukowych potwierdzających 

skuteczność urządzeń UV
• Lokalnych testach, opiniach Szpitali  oraz wynikach badań „przed” i 

„po” (wymazach)- Szpital Łapy
• Luminometr

 

Firma DIVERSEY – kupiła 
technologię 



MoonBeam 3- laboratoryjna 
ocena skuteczności

Feasibility Study Evaluating the Disinfection Properties of 
MoonBeam3 on Innoculated Polycarbonate Coupons
LexaMed Microbiology & Analytical Laboratory – 
December 2014

Środek znajduje się bezpośrednio poniżej 
żarówki, a krawędź znajduje się w odległości 
40 cm od środka, wykazując skuteczność w 
szerokim zakresie powierzchni



MoonBeam 3- wyniki badań z 
Artesia General Hospital

Dobrze = Po standardowej 
procedurze dekontaminacji

Bardzo dobrze = Po 
MoonBeam

Sale chorych zostały przetestowane pod kątem liczby 
kolonii tlenowych (ACC) po wypisach.
Po przeprowadzeniu standardowej procedury mycia I 
dezynfekcji i po naświetlaniu UVC / 5-minutowa 
dawka.



MoonBeam 3- Efekt stosowania 
MoonBeam w Domach Opieki 

• Obserwacji zostały poddane osobiste przedmioty mieszkańców 
DPS skolonizowanych MRSA w celu określenia poziomu 
zanieczyszczenia

• Zanieczyszczenie było powszechne - 53% rzeczy osobistych było 
skażonych MRSA; niektóre przedmioty leżały w szufladzie 
nocnego stolika

• Średnia liczba namnożeń kolonii MRSA wynosiła 18

• Działanie MoonBeam3 zmniejszyło częstotliwość namnażania się 
MRSA i średnią liczbę odnowionych kolonii (patrz rysunek 4)

• Nie wykryto niekorzystnego wpływu UVC na przedmioty osobiste

Evaluation of an ultraviolet light device for decontamination of personal items of long-term care facility residents Heba Alhmidi, M.D1; Sreelatha Koganti, MD1; Jennifer L. Cadnum, BS2; Myreen E. Tomas, MD2; Curtis J. Donskey, MD2,3 1Research 
Service, Louis Stokes Cleveland Veterans Affairs Medical Center, Cleveland, Ohio; 2Geriatric Research, Education and Clinical Center, Cleveland VA Medical Center, Cleveland, Ohio 3Department of Medicine, Division of Infectious Diseases, Case 
Western Reserve University, Cleveland, Ohio



MoonBeam 3- potwierdzenie 
skuteczności biobójczej

Badanie za pomocą Luminometru

Luminometr to przenośne urządzenie analizujące ilość organizmów żywych na badanej powierzchni. 

W każdej żywej komórce oraz materiałach pochodzenia biologicznego obecny jest adenozynotrifosforan (ATP). 
Adenozynotrifosforan – organiczny związek chemiczny. Odgrywa ważną rolę w biologii komórki, stanowiąc magazyn energii, a zgromadzona 
w nim energia służy do przeprowadzania różnorodnych procesów, jak biosyntezy, ruchu i podziału komórek.
Luminometr wykonuje pomiar ilości adenozynotrifosforanów (ATP) znajdujących się na danej powierzchni, a tym samym określa ilość 
organizmow żywych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu enzymów: lucyferazy i lucyferyny, które wraz z ATP powodują świecenie. 
Emitowane światło odczytywane jest jako relatywne jednostki świetlne (ang.RLU). Intensywność wydzielonych kwantów światła jest 
proporcjonalna do ilości ATP obecnego w badanym środowisku. 

Luminometria, w porównaniu do innych technik analitycznych, charakteryzuje się dużą czułością i dokładnością pomiarów, szerokim 
zakresem dynamicznym oraz stosunkowo niskim kosztem aparatury. Umożliwia dokładne pomiary biomasy i aktywności metabolicznej 
drobnoustrojów. https://www.youtube.com/watch?v=yr-a_IA-BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=yr-a_IA-BGU


• GWARANCJA NA URZĄDZENIE 12 MIESIĘCY od daty wystawienia 
faktury

• Żarówki MoonBeam™3 Disinfection Technology© są objęte 
gwarancją Diversey, obowiązującą przez 90 dni od daty wystawienia 
faktury. Gwarancja nie obejmuje pękniętych żarówek.

• OBECNY CZAS DOSTAWY URZĄDZENIA do potwierdzenia 

Dodatkowe informacje



Testy i szkolenia

• Szpital Łapy
• Szpital Wojewódzki Białystok Śniadecja
• Centralny Szpital Kliniczny

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
• Specjalistyczny Szpital Miejski Włocławek
• Miejski Szpital Zespolony Częstochowa
• Pałuckie Centrum Zdrowia Żnin

• Szpital Psychiatryczny Lublin
• Szpital Łęczna 2
• Szpital Wojewódzki Lublin
• Szpital Augustów  
• Szpital Zakaźny Białystok 
• Szpital Wojewódzki Białystok (Śniadecja)
• Szpital Łapy 
• Szpital 
• Dziecięcy Szpital Kliniczny (DSK) 

Białystok

• Szkolenie DYSTRYBUTOR HC 
BIALMED

• Szkolenie MEDILAB

„Testy/prezentacje ” 
odbyły się już w:

Konferencja HC:
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