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UVmastercare – for klinikker, konsultationer, sygehuse etc.

TOTAL DESINFICERING
AF RUMMET PÅ 4 MINUTTER
UVmastercare er den mest kraftfulde anti-virus løsning på markedet. På få minutter
kan du ved hjælp af lette og mobile UV-C lamper fjerne 99,99 % af virusbelastningen fra
COVID-19 i dine lokaler. Hermed øger du dine patienters og ansattes sikkerhed markant
uden at det arbejdsmæssige flow forstyrres.
Tests dokumenterer, at UVmastercare:
• Opererer med mere end 36mJ/cm² effekt over
hele klinikoverfladen

UVmastercare er baseret på avanceret akademisk
og teknologisk ekspertise inden for UVC-teknologi:

• Dekontaminerer luft og overflader i et 16 m2
lokale på 4 minutter

Testet af førende, uafhængige institutioner og forskere

• Deaktiverer 99,99 % af virusbelastningen fra
COVID-19 i aerosolen

Dedikeret til klinikker, konsultationer, sygehuse etc.

Konstrueret af akademiske eksperter
Certificeret i laboratorier
Fremstillet i Europa – anvender nyeste teknologi

SUNDHEDSSEKTOREN ER
EKSTRA UDSAT
FOR SMITTEFARE
Inficerede patienter kan være bærere og
derfor transmittere virussen uden at opleve
nogen symptomer.
Covid-19 overføres af mikrodråber og spyt, enten ved
direkte eller indirekte projektion. Hoste, sang og tale er de
vigtigste kilder til virusspredning, og undersøgelser viser,
at coronavirus bliver hængende i den luft, vi udånder.
Tandpleje genererer fx ofte en stærk aerosol, som potentielt
er inficeret med det nye coronavirus. Da denne aerosol kan
have en rækkevidde på 6 meter og være aktiv i flere timer,
medfører det en omfattende forurening af luft, gulv og
overflader.

Langt hurtigere og dybere rensning
Ingen andre luftrensningssystemer med UVC kommer i
nærheden af UVmastercare, når det gælder effektivitet og
hastighed. Disse systemer bruger minimum 30 minutter på
at rense et kontor på 16 m2.
Desuden efterlader de ubehandlede luftlommer i lokalet
og behandler ikke overflader og gulv. I modsætning hertil
sørger UV-C-lamperne i UVmastercaresystemet for en
direkte og effektiv rensning af den omgivende luft og en
total desinfektion af gulve og overflader på få minutter.

Nem betjening og ingen vedligeholdelse
UVmastercare systemet UVcare344 inkluderer en
UVMaster172 og en UVSlave172. Systemets højeffekt
Amalgam-lamperne (172 w) sikrer, at UV-C med en
bølgelængde på 254 nm hurtigt absorberes af patogenets
RNA og ødelægger dette.
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Kontakt Botved på tlf. 4494 2222 eller mail info@botved.dk
for en demo af UVmastercare og/eller et uforbindende tilbud.

Botveds eksperter hjælper dig godt i gang
Som du kan se, er UVmastercare en utrolig enkel ”plug-and-play” løsning, der virker effektivt i alle rum.
Effekten kan dog maksimeres gennem en strategisk positionering af UVMaster172 og UVSlave172 – og det hjælper
vores eksperter dig selvfølgelig med.

