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FÖRSTA LINJENS SKYDD MOT VIRUS OCH BAKTERIER
Vad vi erbjuder svensk sjukvård

Novaerus luftrenare är utrustade med den patenterade plasmabaserade nanoteknologin NanoStrike®. Det är en låg- 
energiteknik som använder kall plasma för att döda alla luftburna mikroorganismer vid kontakt och utgör första linjens 
skydd mot virus och bakterier. NanoStrike® använder inte mer energi än en glödlampa och kräver inga utbyteskomponenter. 
NanoStrikes® effekt och funktion förändras inte nämnvärt över tid och erbjuder därför högsta prestanda konstant 
under hela livslängden. 

Projekt EPOS - Studie av Novaerus teknik inom Karolinska Institutet

Institutionen för kliniska vetenskaper vid Danderyds sjukhus, inom Karolinska Institutet, driver sedan 2017 den så 
kallade EPOS-studien i ortopediska operationssalar vid sju svenska sjukhus. Studien beräknas omfatta 45 000 patienter. 
Projekt EPOS har passerat klinisk fas 1 – det vill säga att metoden är säker för patienter och personal. Studien väntas 
avslutas i december 2021.

”Luft i operationssalen pumpas genom kammaren och genom att använda ström skapas en plasma som utrotar alla 
bakterier och virus som passerar igenom. Luftrening pågår hela dygnet. Hypotesen är att plasmaluftrening kan minska 
förekomsten av postoperativa sårinfektioner med upp till 40%. Att vi på detta vis minskar antibiotika vid utskrivning, 
återinläggningar och reoperationer.”

Perfekt för sjukhus och vårdcentraler

Luftburna infektioner uppskattas utgöra 10-50% av infektioner förvärvade på vårdavdelningar respektive 40-70% på 
operationssalar (Fernstrom 2013). Laboratorietester av NanoStrike® visar framgångsrik eliminering av luftburna pato-
gener som exempelvis aktivt SARS-CoV-2. I april 2021 genomfördes en laboratoriestudie i Kalifornien där Defend 1050 
reducerade SARS-CoV-2 med 99,997%. MRSA, mässling, E. coli, tuberkulos och stafylokocker har också testats med 
framgång, se sidan tre för detaljer. Defend 1050 blev i januari 2021 godkänd av FDA (Food & Drug Administration) i USA 
med nomenklaturen 510 (k) Class II Medical Device. 

Novaerus luftrenare är utformade för kontinuerlig användning dygnet runt även kring de mest känsliga individer då 
tekniken inte skapar några skadliga biprodukter. NanoStrike® ger en säkrare arbetsplats och behandlingsmiljö för  
personal respektive patienter.

Så fungerar NanoStrike®

NanoStrike® är av typen kall plasmateknik och har utvecklats av Novaerus forskare och ingenjörer på Irland, där även 
tillverkning sker. NanoStrike® skapar en atmosfärisk plasmareaktion av samma typ som uppstår vid blixtnedslag för 
att deaktivera skadliga, luftburna mikroorganismer. Det plasmafält som skapas kring plasmaspolarna utplånar snabbt 
luftburna patogener. 

Destruktionsprocessen består av följande fem samtidiga delsteg. En inkommande viruspartikel eller bakterie utsätts för 
laddade partiklar och elektriska stötar (så kallad elektroporering). Vidare bearbetas mikroorganismen med stark värme 
och UV-strålning. Den femte delprocessen är högt tryck (osmotiskt tryck) som förstör cellen fullständigt.



VETENSKAPEN OM VIRUS OCH BAKTERIER
Luftburen smitta

Den pandemi vi genomlider med SARS-CoV-2, eller i dagligt tal coronavirus, har ställt vetenskapen inför nya utmaningar. 
Modern forskning har nu bekräftat att viruset både sprids i droppform och via så kallade aerosoler, partiklar om 2–3 
mikrometer (µm) som kan vara luftburna en längre tid. Luftburen smittspridning är vanligt förekommande bland virus 
och bakterier. Världshälsoorganisationen, WHO, har nyligen uppdaterat sina riktlinjer till att även omfatta luftburen 
spridning av Covid-19 via aerosoler. 

Droppsmitta eller luftburen smitta har blivit ett allt hetare debattämne bland forskare i internationell media. Ny  
medicinsk forskning konstaterar att en starkt bidragande faktor till den snabba smittspridningen är just luftburen smitta,  
så kallad aerosolsmitta. Ett forskarlag lett av professor Trish Greenhalgh, Oxford, har sammanställt resultatet av tio oli-
ka studier på smittspridning av Covid-19. Jose-Luiz Jimenez, docent vid universitetet i Boulder, USA, uttalar sig enligt  
följande: ”Bevisen för luftburen smitta är överväldigande och motsvarande bevis för droppsmitta lyser med sin frånvaro. 
Det är angeläget att världens folkhälsomyndigheter ändrar sina riktlinjer så att aerosoler av Covid-19 finns med”.

Våra luftrenare

Vi tillhandahåller luftrenare i tre modeller: Defend 1050, Protect 800 och Protect 200. Vår mest kraftfulla enhet Defend 
1050 är utrustad med sex plasmaspolar samt ett trestegsfilter från svenska Camfil®. De två mindre modellerna är rena 
NanoStrike® produkter utan filter och kräver därmed minimalt underhåll och mycket låg ägandekostnad. Novaerus 
luftrenare är portabla och ansluts till ett vanligt eluttag. De kan användas tillsammans i en effektiv kombination eller var 
för sig beroende på lokalernas utformning.

Resultat från laboratoriestudier

Våra luftrenare, Defend 1050, Protect 800 och Protect 200 har testats i oberoende laboratorier enligt nedan tabell.  
Studierna i sin helhet finns på Novaerus hemsida: novaerus.se

Partikeltyp Beteckning Reduktion % Tidsåtgång Rymd m3 Modell
Virus SARS-CoV-2 99,99 30 min 36 NV1050

Mässling 99,87 30 min 28,5 NV1050

Influensa A 99,00 20 min 28,5 NV1050

Phi X 174 98,80 30 min 60 NV1050

SARS-CoV-2 99,99 5 tim 16 NV800

Norovirus 99,99 5 tim 16 NV800
Bakterier Tuberkolos 97,00 30 min 30 NV1050

MRSA 99,94 15 min 30 NV1050

Clostridium* 99,99 40 min 28,5 NV1050

Stafylokocker 99,99 60 min 60 NV1050

MRSA 99,99 4 tim 1 NV800

Bacillus** 86,63 6 tim 16 NV800

E.Coli 71,80 5 min 2,3 NV200
Mögel/ 
sporer

Aspergilius*** 99,99 30 min 16 NV1050

Aspergilius*** 99,10 4 tim 16 NV800
VOCs Kvävedioxid 99,49 7,2 min 16 NV1050

Formaldehyd 99,68 1,1 min 16 NV1050
Partiklar PM 1 99,00 6,33 min 19,72 NV1050

PM 2.5 99,00 6,26 min 19,72 NV1050

* Clostridium Difficile, ** Bacillus Subtilis, ***Aspergilius Niger

https://novaerus.se/wp-content/uploads/2020/10/NV_INT_Research_Summary_REV5_LORES.pdf


VÅRA MODELLER FÖR DESINFICERANDE LUFTRENING

Defend 1050

Novaerus Defend 1050 är utformad 
för snabb sanering av högrisk-
områden och stora utrymmen där 
många människor vistas tillsam-
mans. Den använder plasmabaserad 
nanoteknologi kombinerad med det 
svensktillverkade trestegsfiltret 
Camfil® för att tillhandahålla hög-
effektiv luftdesinfektion och parti-
kelavlägsnande. Den portabla enhe-
ten är försedd med hjul för att enkelt 
kunna sanera flera utrymmen på kort 
tid och kan anslutas till valfritt uttag. 

Lämplig för operationssalar, 
vårdavdelningar och intensivvårds-
enheter. Defend 1050 är utrustad med 
sex plasmaspolar.

Mått hxbxd cm: 93x58x48 
Vikt kg: 51
Ljudnivå dB: 38,5-75,1
Luftomsättning: 906 m3/timme
2 års garanti
art nr 3R1050

Pris för enheten 120 000 SEK

BETALNINGSLÖSNINGAR

Erbjudande: Hyrköp av Defend 1050: Räntefri månadsbetalning under de första 12 månaderna. 
Betalning av restbeloppet efter dessa 12 månader till 25% rabatt av ordinarie pris.

Leasingavtal: Vi kan erbjuda fördelaktiga avtal för företag och organisationer via Wasa Kredit. 

Betalningsvillkor: 10 dagar efter leverans. Våra enheter distribueras fraktfritt inom Sverige med DHL.

För mer information: www.novaerus.se, ring 08-560 200 22 eller mejla info@novaerus.se 

Novaerus distributör i Sverige: Tre Röda AB, Heimdalsvägen 10, 187 73 TÄBY Organisationsnummer 556705-5750

Protect 800

Novaerus Protect 800 är designad för 
kontinuerlig luftdesinfektion och 
luktkontroll. Protect 800 desinficerar 
effektivt rum upp till 60 kvm och 
monteras på vägg eller på ett special-
designat stativ för optimalt luftflöde.

Passar för operationsrum, inten-
sivvårdsavdelningar, personal- och 
patientrum, väntrum och mötesrum. 
Utan filter, minimalt underhåll och 
inga ersättningskomponenter. Pro-
tect 800 är utrustad med två plasmas-
polar. Protect 800 används i den ovan 
refererade KI-studien (tre enheter 
per operationssal).

Mått hxbxd cm: 36,6x36,5x11,4
Vikt kg: 4,7 
Ljudnivå dB: 40-45
Luftomsättning: 260 m3/timme
2 års garanti 
art nr 3R800 

Pris för enheten 28 000 SEK 
Stativ finns som tillbehör

Protect 200

Novaerus Protect 200 desinficerar 
mindre luftvolymer. Lämplig invid 
patientsängar, på receptionsdiskar 
och skrivbord. 

Enheten ger ett förstärkt person-
skydd för exempelvis högriskpatienter. 
Utan filter, minimalt underhåll och 
inga ersättningskomponenter. 
Protect 200 är utrustad med en  
plasmaspole.

Mått hxbxd cm: 28,3x13,2x10,8 
Vikt kg: 3,4  
Ljudnivå dB: 35 
Luftomsättning: 80 m3/timme 
2 års garanti
art nr 3R200

Pris för enheten 17 000 SEK


