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Lỗ hổng trong kiểm soát nhiễm khuẩn 

 

Giải pháp của chúng tôi: Công nghệ DBD Plasma 

 

 

BẢO VỆ và PHÒNG NGỪA cho bệnh viện của các Quý vị 

 

 



Lỗ hổng trong kiểm soát nhiễm khuẩn 
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Chỉ làm sạch bề mặt và rửa tay là không đủ 

• Các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm 

đang ở trong không khí... 

 

• … sau đó rơi trên bề mặt … 

 

• …Tạo điểm tiếp xúc cho tay. 



Truyền nhiễm qua đường không khí là một rủi ro không được bảo 
vệ 

• MỘT PHẦN BA của số ca bệnh nhiễm trùng tại bệnh viện có liên quan đến lây 

truyền qua đường không khí tại một số điểm.1 

• Truyền nhiễm qua đường không khí chiếm đến 20% số ca truyền nhiễm tại bệnh 

viện. 2 

• Truyền nhiễm qua đường không khí chiếm 20% –24% nhiễm trùng vết mổ sau 

phẫu thuật. 3 

(3) P. S. Brachman, “Nhiễm trùng ở bệnh viện 

— có ở trong không khí hay không?”, Eds., 

Trang 189–192, Hiệp hội Bệnh viện Hoa Kỳ, 

Chicago, Ill, Hoa Kỳ, 1971 

(2) R. B. Kundsin, “Tài liệu về nhiễm trùng 

trong không khí trong quá trình phẫu thuật, 

”Biên niên sử của Học viện Khoa học New 

York, cuốn. 353, trang 255–261, 1980.  

(1) W. J. Kowalski, “Hệ thống xử lý không khí 

để kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện,” Kỹ 

thuật HPAC, cuốn. 79, số. 1, trang 28–48, 

2007  
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" Kháng kháng sinh đang 

phát triển và chúng ta nhanh 

chóng hết các lựa chọn điều 

trị …"  

 

- Dr Marie-Paule Kieny  

    Trợ lý Tổng giám đốc  

    WHO 

Kỷ nguyên của "siêu vi khuẩn" tăng chóng mặt 



Các giải pháp có sẵn không đầy đủ 

- Không làm giảm tổng gánh nặng sinh 

học của một căn phòng (bẫy chúng 

nhưng không giết) 

- Tạo các mối nguy hiểm sinh học (bộ 

lọc thẩm thấu) 

- Có thể làm tăng nguy cơ với bệnh 

nhân (vi khuẩn "rơi xuống") 



Các giải pháp có sẵn không đầy đủ 

- Bị giới hạn bởi "bóng tối" và 

  độ ẩm > 60 

 

- Nguy hiểm cho con người, tốn kém và 

phá vỡ hoạt động của bệnh viện 

 

- Giải pháp mang tính thời điểm luôn 

hiện diện các mối đe dọa 



Giải pháp duy nhất của chúng tôi: Công nghệ Plasma DBD 
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Surface of Novaerus Coil 



Được thử nghiệm bởi các tổ chức và phòng thí nghiệm nổi tiếng thế giới 
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• Microsearch - nhiều sinh vật bao gồm vi khuẩn, nấm 

mốc, bào tử và vi rút 

 

• NASA AMES Research Lab, NASA, CA – nghiên cứu 

ảnh hưởng của plasma lên vi khuẩn vi sinh vật 

• ARE Labs – MS2 Virus cúm 

 

• Avomeen Labs USA – Formaldehyde 

  

• Công nghệ sinh học trong nhà, UK – Thử nghiệm dị 

ứng 

 

• Đại học Huddersfield 

• RPS Mountainheath – thử nghiệm VOC hỗn hợp 

 



Sức mạnh của DBD Plasma:  Vi khuẩn E Coli 



Sức mạnh của DBD Plasma: Staphylococcus 



Sức mạnh của DBD Plasma:  Bào tử Aspergillus Niger 



DEFEND (bảo vệ) và PROTECT (phòng ngừa) cho các bệnh 
viện của Quý vị 
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Novaerus Defend 1050 

Nhanh chóng khắc phục bệnh lao 

Giảm 95% bệnh lao trong 15 phút. 

Giảm 97% bệnh lao trong 30 phút. 



Novaerus Defend 1050 

Xử lý nhanh cúm A 



Novaerus Defend 1050 

Xử lý nhanh Aspergillus Niger 



Novaerus Defend 1050 

Xử lý nhanh VOC 



Novaerus Defend 1050 

Xử lý nhanh PM1.0 Particulates 



Novaerus Protect 800 và Protect 200 

Khử khuẩn không khí liên tục và kiểm soát mùi. 



Novaerus Protect 800 và Protect 200 

Thử nghiệm lâm sàng cho thấy khử khuẩn không khí liên tục dẫn đến giảm nhiễm trùng.



Novaerus Protect 800 và Protect 200 

Các thử nghiệm lâm sàng cũng cho thấy rằng các giải pháp mang tính 

thời điểm là không đủ, do đó làm nổi bật nhu cầu làm sạch liên tục. 

Bệnh viện cấp cứu thuộc Đại học Bucharest (Thử nghiệm 90 ngày, 336 mẫu không khí) 

Tại các khoa Phẫu thuật tim mạch, Phẫu thuật lồng ngực và Phẫu thuật tổng quát, kết quả thu hoạch được là 

Giảm 100% khuẩn tụ cầu  

Giảm 87% vi khuẩn trong không khí 

Giảm 89% nấm trong không khí 



Các sản phẩm của Novaerus: DEFEND và PROTECT 
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