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UVHandle

Ultraviolet  
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Hvad

Hvordan

Hvorfor

• De fleste virusinfektioner 
skyldes berøring af forure-
nede overflader. 

• Ét kontamineret håndtag vil 
overføre virus til de næste 
14 personer, der benytter 
det.

• Ca. 20% af alle danskere 
smittes årligt med influenza. 

• Ét kontamineret håndtag 
kan sprede virus til 50% 
af personalet på under 4 
timer. 

• Ét influnenza tilfælde koster 
i gennemsnit 3,7 - 5,9 tabte 
arbejdsdage.

• Effektiv desinfektion.

• Skaber et tryggere

miljø.

• Øger produktivitet.

• Reducerer omkostnin-

ger.

• Øger omsætning.

• Skåner miljøet.

• Desinficerer hver gang med

UVC-lys.

• Minimerer smittespredning.

• Øger hygiejne og medarbej-

ders sundhed.

• Frigør ressourcer og reduce-

rer sygefravær.

• Viser dine kunder, at din for-

retning er sikker at besøge.

• Ingen brug af skadelige

kemikalier.

UVHandle øger hygiejnen
Dørhåndtaget er en af de overflader, der bliver berørt hyppigst og af flest og er dermed også en af de største 

smittespredere. UVHandle øger sundheden på din arbejdsplads ved nemt, sikkert og effektivt at angribe netop 

denne smitterisiko.  

Hver gang dørhåndtaget bruges, registreres bevægelsen af en sensor. Når sensoren registrerer, at bevægelsen 

er stoppet, kører UVHandle ud og igangsætter en desinfektionscyklus. Herefter kører den tilbage igen, og dør-

håndtaget er rent og sikkert at benytte.

AKTIVERETSTANDBY

?Hvorfor?

Hvad?

Hvordan?
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Guide til trygge håndtag

UVHandle monteres på døren 
på under 3 min. Den monteres 

med dobbeltklæbende tape og 
der er derfor ikke behov for brug 

af skruer eller huller.

Nem montering

Hver gang døren benyttes, er 
der risiko for, at dørhåndtaget 

kontamineres. Derfor registreres 
hver brug af en sensor i  

UVHandle.

Døren benyttes
Når døren har været benyttet, 
kører UVHandle ud og igang-
sætter en desinfektionscyklus. 
Dørhåndtaget er rent og trygt 

at bruge hver gang.

Behandling aktiveres

Fakta om UVHandle
UV-C dræber bakterier og vira mere effektivt end f.eks. sprit.

Temperatur tolerence: 
15-60 °C

Effekt: 2x 45W

39,8 cm

24,9 cm
9,5 cm

9,7 cm

Vægt: 1,4 kg

CE – EN60335-1

Behandlingstid 6-20 sek

• Dræber op til 99% af de mest almindelige bakterier og vira.
• Miljøvenlig - minimerer forbruget af alkohol og kemikalier, der kan være skadelige for mennesker og miljø.
• Godkendt og certificeret i samarbejde med danske UV-eksperter.
• Nem montering (3 min) og ingen vedligeholdelse, udover opladning af batterier.
•      Passer til de fleste døre.
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Gennemtestet & veldokumenteret
For at teste og dokumentere UVHandles effektivitet er der foretaget adskillige test af uafhængige 
forskningsfaciliteter og eksperter i Danmark. UVHandle er blevet testet for styrke, sikkerhed, samt ef-
fektivitet under både laboratorie- og praktiske forhold. 

Dansk Teknologisk Institut (DTI) har testet UVHandles effektivitet på MS2 virus. Baseret på DTI, samt 
andre uafhængige studier (1,2), er MS2 virus 7-10 gange mere resistent for UVC end Coronavirus.

Resultaterne viser, at UVHandle reducerer MS2 virus med 98,5% på et minut, hvilket er meget tilfreds-
stillende.
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SARS-CoV-2 (Covid-19)

Case: Kolding Kommune

Effektivitet på vira og bakterier

I samarbejde med Naturlig Desinfektion og HouseTest er der blevet udført en CoronaSurface TripleTar-
get™ test for at undersøge inaktiveringspunktet for SARS-CoV-2 (Covid-19).  Resultaterne viser, at en 
dosis på 240 J/m2 er nødvendig for at reducere virussens RNA med 99%.

Det skal dog bemærkes, at 99% reduktion i DNA opnås hurtigere end reduktion i RNA. Ved at ødelægge 
virussens DNA, inaktiverer man den også, så denne dosis kan være overvurderet. Uanset hvilke mål man 
går efter, vil UVHandle levere en høj nok dosis på en 12-sekunders cyklus. 

Naturlig Desinfektion er førende eksperter inden for desinfektion med UV i Danmark. De har testet og 
målt UV-dosis leveret af UVHandle pr. behandling. 
Resultaterne viser, at UVHandle leverer en dosis på op til 300 J/m2 pr. 12 sekunders desinfektions- 
cyklus. Til sammenligning er her data fra International UV Association (3,4):

Navn     Nødvendig UV-dosis for 90% reduktion (J/m2)
Hepatitis A    60
Murine norovirus   76
Polio (type 1)    70
Salmonella (typhimurium, spp.) 40
Ebola (Reston, Sudan, Zaire)  54
Influenza A    23
Rhinovirus (B, C)   125

Derudover er der udarbejdet testrapport på Escherichia coli. Rapporten dokumenterer en fuld elimi-
nation af alle kolonier og konkluderer en effektivitet på over 99% på denne bakterie.

Der er også udført test for at dokumentere UVHandles effektivitet under praktiske forhold. Denne test 
blev udført for en kunde: Kolding Kommune. Her blev der taget prøve før og efter én desinfektionscyklus. 

Resultaterne viser, at der blev fundet 45 bakteriekolonier inden cyklussen og 0 bakteriekolonier efter. 
Resultaterne dokumenterer dermed en høj effektivitet under praktiske forhold, hvor der er fedt og 
snavs på håndtaget. 

Før desinfektionscyklus Efter desinfektionscyklus

(3) Malayeri, A. H., Mohseni, M., Cairns, B., & Bolton, J. R. (2016). Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of. Internation UV Assciation News, 1-41.

(4) Kowalski, W. J., Bahnfleth, W. P., & Hernandez, M. T. (2009). A Genomic Model for Predicting the Ultraviolet. International UV Association News, 15-28.
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