
SMITTSKYDDA ER VERKSAMHET, 
PERSONAL OCH KUNDER

Novaerus produkter hjälper idag hundratals sjukhus, tandläkarpraktiker, företag och skolor 
runt om i världen att infektionskontrollera och partikelreducera sina verksamheter.  

Den patenterade nanoteknologin NanoStrike är banbrytande och arbetar på  
ett helt nytt sätt jämfört med andra tekniker på marknaden idag.

• I ett trettiotal oberoende laboratoriestudier har tekniken bevisats eliminera 99,99% av virus och bakterier i luft 

• Coronavirus, influensavirus, bakterier, mögelsporer, partiklar, VOC, odörer och miljöföroreningar fångas in,  
neutraliseras och oskadliggörs

• Den patenterade nanoteknologin NanoStrike® fångar och tar död på alla skadliga luftburna mikroorganismer vid 
kontakt. Ordinära filtersystem fångar endast in skadliga partiklar. Dessa kan sedan kolonisera inuti filtret och  
därefter spridas med förnyad kraft till omgivningen

• Tekniken är helt säker för människa och miljö till skillnad från konkurrerande tekniker som ozon, joniserande  
tekniker och UV-radiation

• Forskning, utveckling och tillverkning sker på Irland 

• CE-certifierad medicinsk utrustning

• Beräknad livslängd minst 5 år vid kontinuerlig användning

• Novaerus finns idag på stora europeiska sjukhus såsom Leopardstown Park Hospital på Irland, Royal Free Hospital i 
England och på Rigshospitalet i Danmark. Läs om de kliniska referensstudierna på:  https://novaerus.se/forskning/

• Just nu pågår en dubbelsidig klinisk studie av Novaerus produkter inkluderandes patienter på Karolinska  
Sjukhuset i Stockholm

Tillhandahåller unika fördelar

KRAFTFULL MEN
SKONSAM

MARKNADSLEDANDE
I AVSEENDET LÄGSTA
ÄGANDEKOSTNAD

BÄST I OPERATIV
PRESTANDA

. Kraftfull nog att döda patogener, tillräckligt  
 mild för att användas dygnet runt kring  
 våra mest känsliga individer

. Inga skadliga biprodukter

. Ingen tillväxt av bakterie- och svampsporer

. Inget biologiskt farligt avfall som kan leda  
 till sekundär infektion

. Använder ultralåg energi – kräver mindre 
 energi än en glödlampa

. Inga ersättningskomponenter

. Inget underhåll eller rengöring nödvändig

. Inget behov av dyr skyddsutrustning för  
 att skydda servicepersonal från biorisker

. Äkta plug and play: ingen installation, 
 kalibrering eller startkostnad

. Ger högsta prestanda konstant under 
 hela livslängden

. Kan användas tillsammans eller var för 
 sig beroende på lokalernas utformning

. Tystgående
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