
medische en gezondheidsoplossingen 

 

 

Onze meest innovatieve technologie, is de eerste en enige continue vorm van 
oppervlaktedesinfectie. Deze technologie is ontwikkeld om elke patiënt, personeelslid en hun 
bezoekers te beschermen tegen ziekteverwekkers die door de gezondheidszorg veroorzaakte 
infecties kunnen veroorzaken.  
 
Bescherm uw patiënt en personeel vanaf het moment dat ze uw faciliteit betreden. 
DCAT staat voor Schone lucht en oppervlak Pathogeen Reductie. DCAT biedt continue, no-touch, 
faciliteit verbeterde desinfectie. 
 
No Touch-technologie is echt No Touch 
DCAT biedt veilige, continue bescherming door het verminderen van gevaarlijke ziekteverwekkers op 
alle oppervlakken in een faciliteit. DCAT kan veilig worden gebruikt in bezette ruimtes; het is niet 
nodig om personeel en patiënten te verwijderen of kamers te verzegelen. 

Eenmaal ingebracht in de kanalen van een HVAC-systeem reageert DCAT met de H 2 O-

moleculen in de lucht om continu zeer effectieve oxiderende moleculen te creëren, die op 

veilige niveaus aan alle oppervlakken worden afgegeven. Deze technologie verlaagt continu 

het niveau van klinisch relevante ziekteverwekkers zonder dat er extra middelen nodig zijn 

of de patiëntenzorg hoeft te worden onderbroken 

BEWEZEN RESULTATEN 
De oxiderende moleculen die deze technologie produceert, hebben in meerdere klinische en 
laboratoriumtests bewezen zeer effectief te zijn bij het bereiken van CFU-reducties van 99,99% 2 van 
pathogenen, waaronder: MRSA, Clostridium difficile, VRE en Aspergillus niger 
 
DCAT systemen garanderen de hoogste luchtkwaliteit in alle soorten medische faciliteiten. Door de 
innovatieve en de enige actieve technologie ter wereld verwijdert RCI onaangename geuren en 
gevaarlijke virussen, bacteriën, schimmels, schimmels en allergenen. 
Om deze problemen op te lossen, hebben we een gespecialiseerde lijn producten voor 
luchtbehandeling in medische faciliteiten ontwikkeld. DCAT-systemen werken op basis van 
innovatieve RCI-technologie die moeilijk bereikbare plaatsen bereikt en bedreigingen neutraliseert, 
niet alleen vanuit de lucht, maar ook vanaf het oppervlak. 
 
Gezondheidsvriendelijke technologie 
Elimineert uit de lucht en oppervlakken tot 99,9% van virussen en bacteriën (waaronder 
influenzavirussen, MRSA, Legionella, Enterococcus, New Delhi -Klebsiella Pneumoniae NDM) 



werkt continu 24 uur per dag, wat de noodzaak van evacuatie voor de tijd van desinfectie overbodig 
maakt verwijdert micro-organismen, zelfs van moeilijk bereikbare plaatsen 
Vermindert het risico op nosocomiale infecties en de hoeveelheid geconsumeerde antibiotica 
Versnelt het proces van herstel van patiënten 
Beschermt patiënten, personeel en bezoekers tegen microbiologische gevaren 
Vermindert ziekteverzuim onder de medewerkers 
Ecologische en veilige methode voor mensen - gebaseerd op processen die van nature in de natuur 
voorkomen.  
 

 
 
Staphylococcus aureus                        98,5%   vermindering 
MRSA – Staphylococcus aureus         99,8%   vermindering 
E-Colli                                                      98,1%   vermindering 
Bacillus spp 99,                                         38%   vermindering 
Streptococcus spp                                96,4%   vermindering 
pseudomonas spp                                99,0%   vermindering 
listeria monocytogenes                     99,75%   vermindering 
candida albicans                                 99,92%   vermindering 
stachybotrys chartarum                    99,91%   vermindering 
 
 
In 2018 hebben we onze technologie uitvoerig laten testen door een gerenommeerd laboratorium 
speciaal op bacteriën en schimmels die veelvuldig in ziekenhuizen voorkomen. 
Op aanvraag sturen wij u graag het rapport toe.  


