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Luftrensing og kontroll av luftveisplager 

PureAir reduserer sykdom og optimerer inneklima

Sunrise Senior Living – Eden Gardens Bofellesskap

Eden Gardens er et fellesskap av pleie- og eldreboliger, som spesialiserer seg på å støtte og pleie personer med 
Alzheimers/Demens. Bofellesskapet er en del av Sunrise Senior Livings seniorboliger.

Utfordring

Resultater

Eden Gardens hadde utfordringer med å 
opprettholde et friskt og sunt inneklima.

Helt konkret sa i gjennomsnitt tre beboere opp 
sitt leieforhold i Alzheimer-avdelingen hver 
måned grunnet utilfredshet med luftkvaliteten 
eller sykdommer, som f.eks lungebetennelse. 

•  Lengre ventelister for egnede leietakere
• Ingen nye tilfeller av lungebetennelse
• Reduksjon av sykdom blant personale
• Ingen dødsfall som følge av smitsomme sykdommer 

PureAir-serien fra Airius er et fantastisk, og 
enkelt system.

Ved å integrere luftrensende celler med vår 
patenterte, temperaturjusterende (destratifice-
rende) vifter kan våre kunder redusere om-
fanget av luftbårne kontaminenter og bakterier 
samt virus på overflater. Viftene eliminerer 
også mange VOC’er (flygtige organiske 
forbindelser), hvilket sikrer et velduftende 
innemiljø uten bruk av kjemiske løsninger.

Løsning

Eden Gardens var meget tilfreds med resultatene man har oppnådd med PureAir-systemet:
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Uttalelse

Anbefalingen er oversat fra engelsk til norsk.

Kære Jo

Takk for at dere introduserte oss for din fantastiske luftrensingsløsning. Hos Eden Gardens har vi 
opnådd imponerende resultater ved å bruke ditt system.

Før vi installerte ditt system, mistet Alzheimers-avdelingen i gjennomsnitt tre beboere hver måned på 
grunn av utilfredshet med urinlukt eller sykdom, som f.eks. lungebetennelse. 

Siden installasjonen av ditt system har vi opnådd følgende resultater:

• Omsetningen i form av leieinntekter er steget
• Vi har mindre utskiftninger av tepper og madrasser.
• Vi har mindre innkjøp av kjemisk ”spray” for å dempe lukt.
• Det har ikke vært et eneste tilfelle av lungebetennelse og ingen dødsfall på grunn av

smitsomme sykdommer.
• Vi har nå venteliste med egnede leietakere.
• Vårt markedsføringsteam forteller, at det er enklere å ”selge vårt tilbud”, fordi det dufter

friskt og rent, og våre beboere er sunne og raske.
• Våre potentielle kunder og deres familier gir positive tilbakemeldinger på hvor friskt og

rent det lukter hos oss. De sier at nettopp dette er en  av de største grunner til å velge Eden
Gardens

• Vi har opplevd nedgang i fravær hos ansatte
• Personalet som arbeider på andre avdelinger, har alle ytret ønske om å arbeide på vår

Alzheimers-avdeling på gunn av den friske duften og lave sykdomsnivå blant såvel beboere
som ansatte.

Jeg anbefaler systemet til alle bofellesskap og pleiehjem!

Med venlig hilsen

Karen L. Bowles, Direktør
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Luftrensning og kontoll av luftveisplager

Fordeler ved PureAir-teknologien
Når du velger en desinfiseringsvifte fra Airius PureAir-serien, får du en enkel 
løsning ift. å redusere omfanget av bakterier, virus og lukt i ditt inneklima.

• Løpende rensing av luft og overflater
• Enkel å installere
• Eliminerer mer enn 99% av alle bakterier og virus
• Reduserer luktgener med over 99%
• Reduserer gasser, damper og VOC'er med over 80%
• Eliminerer 78% av mikrober i et nys ved 0,9 meters avstand 

Hvordan eliminerer PureAir-seriens PHI-celle bakterier og virus i luften og på overflater? 

PureAir FotoHydroIonisering (PHI)-cellen er en type UV-lys, som sender ut avansert oksideringsplasma. 
PHI-cellen er inkludert som en del av viftens system Den distribuerer hydroperoksider, superokside ioner 
og hydrokside ioner i hele rommet, som nøytraliserer 99% av alle mikroorganismer i luften og på 
overflatene.
PHI-cellene produserer en gruppe av oksidanter kjent som hydroperoksider. Denne type oksidanter er 
meget gamle og har faktisk eksistert på Jorden i 3,5 milliarder år. I dag brukes de typisk i forbindelse med 
matvareproduksjon som en antimikrobiell behandling uten risiko for å etterlate kjemikalier i maten.
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Testet og godkjent av anerkjente institusjoner

Det er gjennomført flere studier ift. teknologien bak Airius PureAir-seriens celle, som er 
godkjent til bruk ved kontroll av luftbårne og overflatebaserte bakterier, virus, røyk og lukter.

• Godkjent av USDA, FSIS og FDA til bruk i matvareproduksjon
• Godkjent av det amerikanske militæret til bruk i felthospitaler
• Godkjent av den kinesiske regjering til bruk ved kontroll av SARS-virus 

Testet av:
Kansas Statsuniversitet
Midwest Research Institute
NELAP akkrediterte, Uavhengige Laboratorier 
NELAC-instituttet Californias Senter for Mikrobiologi
IBR-Laboratorier
Florida Universitet
United States Air Force
R&D-laboratorier
Cincinnati Universitet
Kane Regionhospital
FEMA
Den kinesiske regjering 

Kontakt Airius
Airius-vifter benyttes typisk til å rense luft innendørs, begrense smitte forårsaket av bakterier og 
virus, samt å kontrollere temperatur. Viftene er installerte i alt fra sykehjem til store varehus. 

Ved å montere en desinfiseringvifte fra Airius PureAir-serien kan man enkelt rense luften løpende, 
hvilket skaper et bedre og sunnere inneklima for dine beboere, kolleger og besøkende.

Kontakt Airius for ytterligere informasjon.


