VHP® ARD Mobile

PRZYKŁADY MATERIAŁÓW KOMPATYBILNYCH Z PROCESEM DEKONTAMINACJI
Z WYKORZYSTANIEM GAZOWEJ POSTACI NADTLENKU WODORU

system biodekontaminacji

METALE

ELASTOMERY

Aluminium
Stal nierdzewna
Tytan

Viton
Poliuretan
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TWORZYWA SZTUCZNE

Skuteczny w zakresie szerokiego spektrum mikroogranizmów
Proces suchy - bez mikrokondensacji
Efekt dekontaminacyjny poziomu 10⁶
Kompatybilny z powszechnie stosowanymi materiałami
Przyjazny dla środowiska
Działa w niskich temperaturach (od 0 - 80 °C)

INNE
Farby olejne i kauczukowe
Wykładziny z mieszanek oleﬁn i poliestrów
Płytki podsuﬁtowe, wykonane z drewna utwardzonego,
włókien szklanych, o strukturze plastra
Sprzęt elektroniczny (w tym komputery, kalkulatory,
skanery, aparatura)

Poliwęglan
Nylon
Kopolimery ABS
PCW, polichlorek winylu
Polipropylen

Oferujemy usługi dekontaminacji pomieszczeń za pomocą systemu VHP ﬁrmy STERIS.
Jest to skuteczna technologia, stosowana na kontrolowanym przez FDA rynku farmaceutycznym,
medycznym oraz sektorze laboratoryjnym i służbie zdrowia.
• Sale Operacyjne
• Oddziały intensywnej opieki medycznej
• Oddzały ratunkowe

• Komory dekontaminacyjne
• Karetki
• Izolatki / sale chorych / oddziały

System Biodekontaminacyjny VHP ARD – rozwiązanie dla szpitali
Bezpieczeństwo - skuteczna metoda walki z zakażeniami szpitalnymi wywoływanymi przez skażenia
biologiczne, które mogą prowadzić do podwyższonej
chorobowości, śmiertelności i znaczących strat ﬁnansowych.
Skuteczność - skuteczny sposób dekontaminacji
powierzchni porowatych i nieporowatych w obrębie
przestrzeni zamkniętych. Efekt dekontaminacyjny
do poziomu 106 (próg sterylizacji).
Ekonomika - maksymalizacja czasu aktywnej pracy
pomieszczeń i przestrzeni o krytycznym znaczeniu.
Profesjonalne usługi dekontaminacyjne dla służby
zdrowia obejmują:
• Konsultacje
• Ocenę na miejscu
• Pomoc w zaplanowaniu fumigacji
• Usługę biodekontaminacyjną
• Szczegółowy raport końcowy.
Produkty i technologie ﬁrmy STERIS są wykorzystywane w szpitalach, laboratoriach, produkcji
farmaceutycznej i wszędzie tam gdzie zapewnienie sterylnosci jest szczególnie istotne.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt.
IACOBUS sp. z o.o – oﬁcjalny przedstawiciel ﬁrmy STERIS technologi VHP®
IACOBUS SP. Z O.O.
ul. Owsiana 12
94-249 Łódź, Polska

iacobus@iacobus.pl
+48 692 598 045
+48 696 496 843

Szeroki zakres skuteczności antybakteryjnej

Kultury bakterii geoBacillus Stearothermophilus uznawane za najtrudniejsze do zwalczenia (gdyż giną jako
ostanie), wykorzystywane są do weryﬁkacji i walidacji cykli sterylizacyjnych w postaci wskaźników
biologicznych. Jeżeli wskaźnik nie wykaże wzrostu, oznacza to, że wszystkie inne patogeny zostały zabite.

System biodekontaminacji VHP ma właściwości przetrwalnikobójcze, wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze i prątkobójcze. Do weryﬁkacji procesu używane są wskaźniki chemiczne oraz biologiczne.

Poxviridae (Vaccinia)

Staphylococcus aureus

Aspergillus niger czarna
pleśń

Toga/Flaviviridae
pomór świń, BVD

Lactobacillus casei
Listeria monocytogenes
Legionella pneumophilia
choroba legionistów

Aspergillus terrus
GRZYBY

Rhaboviridae

Variola ospa

Fusarium oxysportum
Penicillium crysogenum
Drożdżaki
Candida parapsilosis
Saccharomyces cerevisiae
Rhodotorula glitinis

Szybkie, bezpieczne i skuteczne odkażanie

Dekontaminacja poziomu 10⁶

wilgotność względna
aeracja

dekontaminacja

nasycenie

osuszanie

0%

wilgotność względna
punkt rosy
stężenie gazu

Opatentowany system biodekontaminacyjny VHP-ARD ﬁrmy STERIS jest skutecznym sposobem dekontaminacji powierzchni w pojedyńczych pomieszczeniach i całych obiektach uzyskując efekt
dekontaminacyjny do poziomu 106, co jest progiem sterylizacji. Inne technologie pracujące w systemie
tzw. „Suchej Mgły” osiągają poziom zaledwie sanityzacji (10²) lub co najwyżej dekontaminacji podstawowej (10³ maksymalnie 10⁴).

Escherichia coli
Escherichia coli 0157
Proteus vulgaris
Salmonella chloreaesuis

Reoviridae
Calciviridae

Mycobacterium terrae

Bacillus pumilus

Mycobacterium bovis
gruźlica

Bacillus subtilus

Mycobacterium tuberculosis
Nocardia lactamdurans

Bacillus anthracis wąglik
Bacillius cereus
Bacillus circulans
Clostridium sporogenes
Clostridium botulinum
botulizm
Clostridium tetani

Cykl dekontaminacji z wykorzystaniem gazowego nadtlenku wodoru jest procesem suchym, jego stężenie
utrzymywane jest poniżej punktu rosy, dzieki temu wykazuje dużą kompatybilność z różnymi materiałami
(w tym sprzętem elektronicznym) i elementami wykończeniowymi.

100%
Stężenie VHP

Cykl składa się z czterech faz :
osuszania - pomieszczenie poddawane jest odwilgoceniu;
nasycania - wprowadzenie gazowej
postaci nadtlenku wodoru;
dekontaminacji - utrzymanie odpowiedniego stężenia gazu;
napowietrzania - redukcja nadtlenku
wodoru do pary wodnej i tlenu.
Przebieg poszczególnych faz jest
monitorowany, a parametry dokumentowane w celu dokonania
walidacji procesu.
Czas trwania procesu zależy
od temperatury, wilgotności, kubatury
i wyposażenia pomieszczenia.

Serratia marcesens

Picornaviridae polio typ 1

Bacillius
stearothermophilus

Proces suchy - bez mikrokondensacji

Dzięki wykorzystaniu postaci gazowej nadtlenku wodoru w procesie suchym (bez mikrokondensacji, czyli
efektu skraplania się środka bójczego), możliwe jest skuteczne i bezpieczne wyeliminowanie
mikroorganizmów wewnątrz pomieszczeń: w powietrzu, na materiałach wykończeniowych, przedmiotach
- sprzęcie elektrycznym, elektronicznym, w systemie wentylacji i klimatyzacji.

Sposób działania

Burkholdia cepacia

Mycobacterium smegmatis

najtrudniejsze do eliminacji

Enterococcus faocalis

Parvoviridae

KULTURY BAKTERII

Paramyxoviridae

Pseudomonas aeruginosa

PRĄTKI

Pleśnie

NIELIPIDOWE WIRUSY BEZ OTOCZKI (HYDROFILOWE)

Adenovirus (Adenovirus2)

WEGETATYWNE BAKTERIE GRAM-UJEMNE

Enterococcus faocium
DUŻE WIRUSY BEZ OTOCZKI

Orthomyxoviridae
grypa typu A
BAKTERIE GRAM-DODATNIE

LIPIDOWE WIRUSY Z OTOCZKĄ (LIPOFILOWE)

najłatwiejsze do eliminacji

ODPORNOŚĆ MIKROORGANIZMÓW NA ODDZIAŁYWANIE NADTLENKU WODORU

STERYLIZACJA NISKOTEMPERATUROWA 0-80⁰C
2H₂O

Odparowanie

VHP
H₂O₂
O₂

VAPROX
Sporobójczy przy niskich stężeniach
(wartość typowa od 0,1 mg/l do 2,0 mg/l przy
temperaturze 25⁰C)

Przyjazny dla środowiska

Produktami końcowymi procesu biodekontaminacji VHP są para wodna i tlen, co w połączeniu z dużą
skutecznością antybakteryjną sprawia, że jest to przyjazna dla środowiska alternatywa dla technologii
wykorzystujących formaldehyd czy dwutlenek chloru.

