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MINSKA RISKEN FÖR INFEKTIONER: VÅRDHEM
TILLFÖR HYGENIKX  TILL SITT HYGIENSKYDD

Vårdhemmet Manor Residential Home i
Nottingham, Storbritannien har infört extra
hygienåtgärder för att skydda sina boende
från smittspridning. Detta inkluderar
installation av HyGenikx  i sitt kök!
Normalt sett står vårdhem inför den tu�a utmaningen att skydda sina boende från
smittspridning, varav många �nns inom högriskgrupper. Mitt i Covid-19 pandemi, blev detta
arbete betydligt svårare att upprätthålla.

Bara en hostning kan producera upp till 3 000 droppar, som sedan kan landa på människor,
ytor eller stanna upphängda i luften! I luften kan in�uensavirus överleva i �era timmar, och
på ytor i �era dagar om förutsättningarna är de rätta, vilket gör vårdhemsmiljöer – med sina
många boende och gemensamma utrymmen – särskilt hög risk för att sprida smitta.

I kölvattnet av Corona pandemin, har vårdhemmet Manor Residential Home, Nottingham i
Storbritannien ökat sin praxis för hygien och infektion kontroll, utöver sina redan noggranna
rutiner, för att skydda sina boende. Detta inkluderar ytterligare rengöring, socialt
avståndstagande där det är möjligt, stoppa alla oväsentliga besökare, och installation av en
HyGenikx luft- och ytsterilisationssystem i sitt kök.

HyGenikx är en avancerad och kompakt, väggmonterad luft- och ytsteriliserare som tyst
arbetar i köks och livsmedelmiljöer– för att hålla personal, besökare, mat och ytor skyddade
från virus och bakterier, även på de mest svåråtkomliga platserna att nå. Detta genom en
kombination av den mest e�ektiva luft- och ytsteriliseringstekniken som �nns tillgänglig för
att rikta in sig och döda biologiska faror i köksmiljöer, inklusive Salmonella, E. coli, Norovirus
och andra primära källor till infektioner.

Genom oberoende testning har man påvisat vetenskapliga bevis för att denna teknik kan
döda ett brett spektrum av mikrober som normalt sett är mycket svåra att utrota.

”…[HyGenikx] har gett oss en försäkran om att vi gör allt vi kan
för att skydda vår personal, matförberedelseområden och
boende från alla skadliga patogener som kan hitta sin väg in i
köket.”

Hitesh Chavda,
direktör på The Manor Residential Care Home
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På vårdhemmet har HyGenikx installerats i köket, som en extra försiktighetsåtgärd mot potentiella hygienrisker.

Hitesh Chavda, direktör på The Manor
Residential Care Home, kommenterar:
”Säkerheten och välbe�nnandet för våra boende är vår högsta prioritet, och vår engagerade
personal arbetar hårt för att hjälpa och ta hand om dem på det säkraste sättet som är
möjligt. Våra kockar har alltid följt ett rigoröst rengöringsförfarande i köket, och nu är detta
ännu mer noggrant och grundligt.

För oss är HyGenikx en viktig allierad för att hjälpa oss att förbättra vår kökshygien till
högsta möjliga nivå. Det fungerar 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, håller luften och
ytor i våra mattillagningsområden skyddade från virus och bakterier.

I dessa mycket oroande och utmanande tider har det gett oss en försäkran om att vi gör allt
vi kan för att skydda vår personal, matförberedelseområden och boende, från alla skadliga
patogener som kan hitta in i köket.”

HyGenikx-serien har modeller som passar alla applikationer,
från matlagningsområden, kylrum och framsidan av huset, till
tvättrum, soputrymmen och mindre ockuperade områden som
kontor, korridorer och receptioner.

Om du vill veta mer om sortimentet, inklusive labb- och
fälttestresultat, besök: https://www.grease�x.se/hygenikx/
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