
- همراه: 4122  915  0915 مشهد:  05135420011

مجتمع تولیدى و تحقیقاتى : مشهد-پارك علم و فناورى خراسان

02141635000 - همراه: 7444  034  0919تهران : خط ویژه:

its
fast

its
effective

its
proven

p0:0p

nano_wave

nano_wave
www.nanowave.ir

0600

p0:0p

اشعه
UV-C

نابودی%99.99
عوامل بیماری زا

قطع خودکار دستگاه
با باز شدن در

کاربری آسان

حفظ تازگی
مواد غذایی



    هـوم اسـتـریل یکی از محصوالت پـرکاربرد برند نـانـوویو می باشد که برای
ضـد عـفـونی و اسـتـریل کردن تــجـهـیزات پـزشـکی الـکترونیکی و سـایر اشـیاء

بدون آسـیـب هـایی که مــواد ضدعـفـونی کـننده دارند اسـتفاده می شود.
بـعد از مدت زمان 5 تا 15 دقیقه که پـروسه ضـدعـفـونی به اتـمام مـی رسد
هیچگونه پسماندی برجای نمی ماند و میکروارگانیسم ها از بین می روند.
بـا تـوجـه به مـضـر بودن تابـش اشـعه UVC برای انـسـان و مـوجـودات زنـده
هوم استریل دارای قطع کن سریع می باشد که در صورت باز شدن درب
دستگاه المپ خاموش می گردد. همچنین این شرکت دستگاه و سازوکار

مخصوص تست المپ های UVC در طول موج استاندارد را دارد.

هوم استریل چیست؟

رفلکتورداخلیحجمابعادوزن عمرالمپ
9kg53X40X30دارد 5000 ساعت53 لیتر
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زمانبندی پیشنهادی جهت ضدعفونی لوازم و
وسایلی که دارای بار میکروبی معمول هستند



UVC:UVB:UVA: 200-280 nm280-320 nm320-400 nm

اشعه فرابنفش چيست ؟

) که به اختصار UV گفته می شود، موجی است Ultra Violet) نور فرابنفش
که درگستره امواج الکـتـرومـغـنـاطـیسی می باشد و طـول مـوج آن در مـحـدوده
100 تـا 400 نانومتر می باشد. اشعه فرابنفش به 3 دسته تقسیم می شود:

از بین طول موج های اشاره شده فوق، UVC دارای مناسب ترین طول موج
جـهت ضـدعـفـونی و اسـتـریل و دارای مناسب ترین میزان نفوذ و بیشترین
میزان جذب توسط میکروارگانیسم ها ( ویـروس،باکتری، میکروب ) می باشد .
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المپ UVCچگونه باعث از بـیـن رفـتـن میکروارگانیسم ها
می شود؟

طبق بررسی های آزمایشگاهی، محققان و دانـشـمندان دریافتند که اشعه
UV با اثرگذاری برDNA و RNA ویروس از امکان تکثیر ویروس جلوگیری

مـــی نــمـایــد و درالمــپ UVC بــا طــول مــوج 254nm ســبـب نـابــودی
میکروارگانیسم ها (میکروب، باکتری، ویروس) می شود.امروزه بواسطه

شیوع ویروس کرونا در دنیا کشورهای پیشرفته به سمت استفاده
از تـکـنـولوژی UVC با شـرایـط خـاص اسـتاندارد

جهت مصارف پرکاربردی همچون استریل
و ضـدعـفــونی اشـیاء، سـطـوح،هـوا، آب

و ...می رونـد. در همین راستا شرکت
دانش بنیان ایمـن موج پس از تحقیق
و بررسی های الزم توانست محصوالت

نانوویو را جهت نابودی میکروارگانیسم ها
CE از جمله ویروس کرونا برطبق استاندارد

اروپا، ISO9001:2015، تاییدیه های معتبر دانشگاه
علوم پزشکی و آزمایشگاههای صنایع غذا و دارو تولید و در حفظ سالمت مردم

سهیم باشد.

 می شود.امروزه بواسطه
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آزمون باکتری باسیلوس

استاندارد اتحادیه اروپا تاییدیه علوم پزشکی

آزمون مخمر ساکارومیسس

آزمون باکتری اشرشیاکلیآزمون کپک آسپرزیلوس نایجر


