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دستگاه تصفيه هوا و ضدعفو��  ويروس كوويد- 19

کوویتایزر 99 

مورد  استفاده  در  مراكز  درما��  كرونا

�ش� ترياژ، مطب  و كلينيک های  دندان��



 Quantum-Dot تصویر واقعى مکش قطرکهاى آب حاوى ذرات
UV جهت  شبیه سازى در ابعاد ویروس کووید 19، تحت تابش پرتو
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مشخصات فنی
منبع نوری UV خاص بکار رفته در این دستگاه موجب تولید 

گاز مضر اوزون نمیگردد. 
اپلیکیشن  توسط  هوشمند  کنترل  امکان  با  دستگاه  این 
کارکرد  نمایش  و  اعالم   را  فیلترها  تعویض  زمان  موبایلی، 

دستگاه را به صورت ریموت میسر می سازد.

اکثریت کلونی ویروسی موجود در قطره ها و قطرک ها 
تا ابعاد 300 نانومتر با عبور از فیلترهای ترکیبی  هپا 
و کربن فعال، (معادل N-99) متوقف شده و با عبور 
با طول   UVC فرابنفش  پرتو  در معرض  جریان هوا 
 100 ویروسهای  تک  نانومتر،   275 و   254 موج 
نانومتر عبوری نیز پس از بی اثر شدن  کد دستوری 
دایمرهای  تشکیل  طریق  از  آنها   RNA رشته 

پیریمیدین، هوای سالم مجددا به محیط برمیگردد.

این دستگاه با ایجاد فشار منفی موثر، از طریق مکش هوای 
اطراف دهان بیمار با دبی باال و کافی، حدود هزار مترمکعب 
جمع آوری  سبب  ثانیه)،  در  لیتر   280 (معادل  ساعت  در 
قطرکهای  (Micro-Droplet Aerosols)  ناشی از بازدم، عطسه و 
یا سرفه بیمار  در زمان معاینه و گفتگو، و همچنین قطره های
 (Macro-Droplet Aerosols) ناشی از پاشش جت آب مربوط 
به ابزارهای توربین و آلتراسونیک جرم گیری دندان پزشکی، در 
زمان معالجه می شود تا به نحو چشمگیری از سرایت ویروس 

هوابرد کووید 19 بین بیمار، پزشک و دستیار جلوگیری نماید.
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