
Najwyższa wydajność dezynfekcji 
dzięki technologii UVC

Whitebox jest na misji zrewolucjonizowania systemu odkażania wirusów, bakterii i patogenów poprzez 
technologię UV-C, aby osiągnąć bardziej zdrową, produktywną i zrównoważoną przyszłość dla klientów, którzy 
wdrażają nasze rozwiązania.
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Od ponad 30 lat, UVC jest standardem w dezynfekcji 
powietrza, wody, żywności i biotechnologii. 

Światło UVC zakłóca DNA i RNA patogenów, eliminując 
ich zdolność do replikacji. UVC jest lepsze, ponieważ 
eliminuje wirusy i bakterie niezależnie od odporności na 
leki i bez użycia środków chemicznych. To rozwiązanie 
techniczne ma lepszy zasięg, skuteczność i całkowity 
wynik dezynfekcji niż alternatywne rozwiązania takie 
jak chemikalia i roztwory alcogel. 

UVC - zmiana paradygmatu 
bezpiecznej i skutecznej dezynfekcji.

Zakażenia stanowią coraz większy problem w 
szpitalach oraz ogólnie opiece zdrowotnej. 
Podczas gdy konwencjonalne metody, tj. ręczne 
czyszczenie i dezynfekcja nie mogą być 
zastąpione w programach zapobiegania 
zakażeniom, zastosowanie technologii UVC 
udowodniło, że jest skutecznym uzupełnieniem 
do obecnych programów dezynfekcji. Użycie 
UVC do dezynfekcji pomieszczeń, powietrza, 
powierzchni i małych i małych przedmiotów 
staje się coraz bardziej powszechne. 

UVC jest stosowane w Stanach Zjednoczonych 
od około siedmiu lat i jest wykorzystywane 
głównie jako środek zapobiegawczy. W Europie 
wykorzystanie dezynfekcji UVC szybko rośnie.

Nasza skuteczność oparta na świetle UVC Led na 
pato-geny, bakterie i wirusy wynosi 99, 9999 %.%

Długość fali (nm)

PodczerwieńŚwiatło widzialneUltrafiolet

Próżnia UV UV-BUV-C UV-A

strona www: www.s4tech.pl; e-mail: biuro@s4tech.pl; tel: +48 77 4743201

Solutions for Technology Sp. z o.o. Nazwa skrócona S4Tech Sp. z o.o.; Artur Pupin – Prezes Zarządu Spółki; NIP 882-18-76-683; 
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN;  Regon 891310667; Nr KRS 0000139670 Sąd Rejonowy w Opolu 



Oszczędność czasu 
Proces dezynfekcji jest w pełni automatyczny 
i dezynfekuje w ciągu kilku sekund.  

Obniżenie kosztów
Wysokie i niezawodne wyniki dezynfekcji: 99,9999 % 
skuteczności na patogenach, bakteriach i wirusach w 
połączeniu z mniejszym zużyciem środków 
chemicznych pomaga obniżyć koszty.

Przyjazny dla środowiska
Łatwe w instalacji, przyjazne dla użytkownika 
produkty o długiej żywotności bez konserwacji.

Bezpieczny dla użytkownika
Podczas procesu dezynfekcji nie są używane żadne 
środki chemiczne, mniejsze ryzyko przedawkowania 
lub reakcji alergicznych. Całkowicie wolne od rtęci.

UVC jest skuteczne, bezpieczne i opłacalne w 
eliminacji wszystkich wirusów i bakterii. Jest 
niezwykle wydajne. Dowody potwierdzają rolę 
promieniowania UVC w skutecznej 
inaktywacji koronawirusa SARS-CoV-2 przy 
bardzo niskich dawkach światła UVC. 
Podobnie jest w przypadku MRSA i innych 
bakterii powszechnie występujących w 
środowiskach szpitalnych.  

UVC LED jest również energooszczędny i 
przyjazny dla środowiska. Nie dotyczy to 
chemicznych płynów do dezynfekcji lub 
innych podobnych rozwiązań, które są 
niebezpieczne dla środowiska.

Dzięki temu, że nasze rozwiązania UVC są w 
pełni automatyczne, stosowanie dezynfekcji 
ręcznej i chemicznej jest mniej potrzebne, co 
przekłada się na oszczędność czasu i 
bezpieczniejsze środowisko.

Korzyści dla personelu, 
pacjentów i kierownictwa.
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Z dużą szybkością i niezawodnością, nasze 
produkty światła UV dezynfekują instrumenty 
medyczne i sprzęt. Nasze produkty mogą być 
używane w szerokim zakresie zastosowań, od 
dezynfekcji łóżek szpitalnych, wózków 
inwalidzkich do mniejszych przedmiotów.  

Nasze produkty są łatwe w instalacji, a proces 
dezynfekcji jest w pełni automatyczny. 

Użyte materiały i komponenty są starannie 
dobierane w celu optymalizacji wydajności. 
Jesteśmy dumni z tego, że możemy być 
partnerem w integracji produktu z Państwa 
codzienną pracą. Optymalne rozwiązanie 
ograniczające rozprzestrzenianie się infekcji 
może zależeć od częstotliwości i kontaktu z 
odwiedzającymi i innymi osobami 
przebywającymi w bliskim sąsiedztwie 
pacjentów lub personelu szpitala.

Poznaj nasze wyjątkowe cechy

Boks

Zatrzymuje światło UVC wewnątrz 
urządzenia, aby upewnić się, że nie 
ma wycieku UVC. To zabezpiecza 
personel obsługujący.

Ekran

Wyświetlanie statusu 
procesu dezynfekcji UVC

 Środowisko
Do dezynfekcji 
wykorzystywane jest 
wyłącznie światło UVC, co 
oznacza, że nie są 
potrzebne szkodliwe 
środki chemiczne.

Sucha dezynfekcja
Całkowicie sucha 
dezynfekcja = brak ryzyka 
uszkodzenia elektroniki 
wewnątrz urządzenia.

Reflektor

Wysoko odblaskowe blachy 
w suficie, podłodze i 
wszystkich ścianach, dzięki 
temu światło UVC, które 
omija obiekt, odbija się od 
nich, co sprawia, że wszystkie 
widoczne obszary są 
poddawane działaniu UVC.

UVC LED

Wysokiej jakości chip UVC 
LED zamontowany na PCB z 
zewnętrznym chłodzeniem, 
aby zapewnić długą 
żywotność chipu LED..

Automatyzacja

W pełni automatyczny proces 
dezynfekcji. Zawsze spójne 
wyniki, bez czynnika 
ludzkiego. Eliminacja 
czasochłonnej dezynfekcji 
ręcznej, aby poświęcić więcej 
czasu pacjentom..

Łatwa instalacja

Plug and play, wymaga 
jedynie gniazdka 
elektrycznego.
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Whitebox Micro

Badania pokazują, że 71,2% telefonów 
komórkowych zawiera zakaźne bakterie i 
wirusy, które każdego dnia rozprzestrzeniają 
infekcje w pracy. Dzięki Whitebox w ciągu kilku 
sekund bezpiecznie i skutecznie zdezynfekujesz 
telefon komórkowy, klucze, kontrolery, okulary 
itp. 

Whitebox usuwa mikroorganizmy, bakterie i 
różne wirusy aż w 99,99%. 

Obszary zastosowań to kliniki dentystyczne, 
przestrzenie publiczne, recepcje, hotele, pokoje 
śniadaniowe, sale konferencyjne, krajobrazy 
biurowe, przestrzenie co-workingowe itp.

Whitebox Micro
Whitebox Mini jest łatwy w instalacji, wystarczy 
podłączyć i uruchomić, a konstrukcja oparta na 
diodach Led jest całkowicie wolna od rtęci, co 
sprawia, że jest bardzo bezpieczna w użyciu w 
różnych środowiskach opieki zdrowotnej. 

Wymiary
WAGA: 4 kg
W: 220 mm
H: 247 mm
L: 306 mm
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Wirusy, a zwłaszcza wieloodporne bakterie powodują 
co roku ogromne cierpienia i koszty dla służby zdrowia 
na całym świecie. Rozprzestrzenianie się bakterii i 
wirusów często wynika z faktu, że wiele osób ma do 
czynienia z tymi samymi przedmiotami. Na przykład, 
różne urządzenia medyczne używane na wielu 
pacjentach, muszą być czyszczone i dezynfekowane po 
każdym użyciu.

Whitebox Mini zapewnia skuteczną dezynfekcję takich 
przedmiotów jak gogle VR, urządzenia medyczne takie 
jak stetoskopy, mankiety do pomiaru ciśnienia krwi, 
tablety, okulary itp. 

Whitebox Mini

Whitebox Mini
Whitebox Mini jest łatwy w instalacji, wystarczy 
podłączyć i uruchomić, a konstrukcja oparta na 
diodach Led jest całkowicie wolna od rtęci, co 
sprawia, że jest bardzo bezpieczna w użyciu w 
różnych środowiskach opieki zdrowotnej. 

Wymiary
Waga: 6 kg
W: 326 mm
H: 432 mm
L: 343 mm
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Whitebox Wheelchair Station

Udowodniono, że wózki inwalidzkie są skażone 
wieloma bakteriami chorobotwórczymi, w tym 
bakteriami odpornymi na antybiotyki. W 
zakładach opieki zdrowotnej i szpitalach, 
średnio 52% wózków nie udaje się prawidłowo 
umyć i zdezynfekować pomiędzy pacjentami.

Udowodniono, że normalna ręczna dezynfekcja 
wózków inwalidzkich jest truda. Jej skuteczność 
waha się od około 30 do 70%. Z drugiej strony, 
sterylizacja ultrafioletowa jest dobrze 
przetestowana w eliminacji wirusów i bakterii. 
Światło UV-C jest łagodne dla produktów i 
szybko eliminuje bakterie i wirusy, bez potrzeby 
stosowania płynnych środków czyszczących 
zawierających alkohol.

Whitebox skutecznie usuwa mikroorganizmy, 
bakterie i różne wirusy aż w 99,99%. 

Whitebox Wheelchair station
Boks do wózków inwalidzkich w rozmiarze L jest 
w pełni automatycznym produktem typu plug 
and play. Dostarczany z wbudowanym ekranem 
do wizualizacji postępu dezynfekcji. Idealny dla 
placówek służby zdrowia i szpitali.

Wymiary
Waga: 85 kg 
W: 850 mm
H: 1360 mm
L: 1337 mm
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Whitebox Bed Station

Łóżka szpitalne są zanieczyszczone przez szereg 
bakterii chorobotwórczych, wśród których znajdują 
się bakterie oporne na antybiotyki. Obecny stan 
czyszczenia i dezynfekcji łóżek i materacy jest 
zarówno czasochłonny, jak i niebezpieczny, ponieważ 
może pozostawiać resztki bakterii, które mogą być 
przenoszone z pacjenta na pacjenta.

Przykładowo, prawie wszystkie łóżka i materace 
szpitalne w Wielkiej Brytanii są często czyszczone 
ręcznie. Dzieje się tak dlatego, że około do 98% łóżek 
szpitalnych nie nadaje się do mycia (IPX4). Nie można 
ich czyścić za pomocą automatycznych systemów 
wykorzystujących wodę i środki chemiczne, ponieważ 
uszkodziłyby one elementy elektroniczne.

Whitebox Bed Station, wykorzystujący technologię 
UV-C oszczędza czas i zwiększa niezawodność dzięki 
w pełni zautomatyzowanemu procesowi czyszczenia. 
Sterylizacja ultrafioletowa jest skuteczna do poziomu 
99,99% i radzi sobie z powierzchniami, które są 
trudne do wyczyszczenia ręcznie.  Przeznaczona dla 
placówek służby zdrowia i szpitali.

Whitebox Bed Station
Whitebox Bed Station to produkt typu plug and 
play, który nie wymaga żadnego szkolenia przed 
użyciem. Jest zaprogramowany na 
jednominutowy program czyszczenia.
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Whitebox Air Cleaner
Przyjazny dla użytkownika i bezobsługowy oczyszczacz 
powietrza Whitebox oferuje bezpieczną i skuteczną 
eliminację bakterii, patogenów i różnych wirusów.

Powietrze jest zanieczyszczone przez szereg 
wirusów i bakterii chorobotwórczych, wśród 
których są bakterie odporne na antybiotyki. W 
miejscach pracy jest to przyczyną 17-20% 
zwolnień lekarskich.

Zaprojektowany do dezynfekcji powietrza z 
cząsteczek, bakterii, wirusów i innych 
mikroorganizmów, oczyszczacz powietrza 
zapobiega zwolnieniom lekarskim i chorobom. 
Zastosowano sprawdzoną technologię światła 
UVC, która celuje w mniejsze wirusy, takie jak 
COVID-19, których tradycyjne filtry mechaniczne 
nie są w stanie wyeliminować. 

Oczyszczacz powietrza Whitebox jest 
bezdźwięczny, co oznacza brak zakłóceń i 
ukierunkowanie na główne źródło 
zanieczyszczeń. Testy wykazują, że oczyszczacz 
powietrza już po 24 godzinach zatrzymuje 
całkowicie rozwój bakterii i wirusów. Po 48 
godzinach pomieszczenie, w którym 
zastosowano oczyszczacz powietrza Whitebox 
było w 99,99% sterylne. 

Nadaje się do każdego biura, środowiska 
zawodowego lub służby zdrowia

Whitebox Air Cleaner
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Tunele do dezynfekcji UVC znajdują 
zastosowanie w miejscach, gdzie trzeba 
transportować i dezynfekować produkty 
pomiędzy obszarami odkażonymi do 
obszarów sterylnych. Dzięki połączeniu 
innowacji i technologii, nasze tunele mogą 
być dostosowane do potrzeb każdego klienta. 
Oferujemy również rozwiązania specjalne, 
szczycąc się płynną integracją z istniejącą 
logistyką i rutyną pracy. 

Odpowiednie dla zakładów opieki 
zdrowotnej i szpitali.

Tunele dezynfekcyjne

Disinfection tunnel
Tunele Whitebox są całkowicie oparte na diodach 
LED i nie zawierają rtęci. z wbudowanym ekranem 
do wizualizacji postępu dezynfekcji. 
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