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Med Decon-X intelligente desinfiseringsrobot og MedikalTeknikks spesialbygde desinfek-
sjonsvogn fjernes effektivt selv de mest resistente mikrober, og også virus som er mer re-
sistente enn Korona-virus.  

 
MedikalTeknikk AS, Decon-X International AS og Letthus AS har i samarbeide utviklet og 
bygget en spesialtilpasset Desinfeksjonsvogn som forenkler og trygger desinfeksjonspro-
sessen samt er plass, tids, drift og kostnadsbesparende. 

 
Konseptet gir fordeler som: 

 Rask tilgang til å desinfisere alt ønskelig utstyr (Medisinsk og elektromedisinsk utstyr, tekniske 
hjelpemidler, senger, verne/smittevernutstyr etc.)  der det er behov. 

 Halverer forbruk av desinfeksjonsvæske og halverer desinfeksjonskostnadene. 

 Leveres ferdig innredet og klar til bruk etter behov og ønske. 

 Ingen behov for store bygningsforandringer og installasjoner. 

 Utendørs plassering eliminerer faren for at personell utsettes for H2O2/Hydrogenperoksid tåken. 

 (Kan plasseres innendørs med tilkoblet utlufting til friluft). 

 Ingen tekniske løsninger som kan svikte og utsette personell for H2O2 da vognen  etter desin-
feksjon luftes ut manuelt ved å åpne begge dører noen minutter før man entrer vognen. 

 Inspeksjonsvindu gir mulighet for å overvåke prosessen som også kan følges på PC og mobilte-
lefon. All prosess-dokumentasjon genereres i en rapport som automatisk sendes til bruker av 
roboten på sms/e-post. 

 Enkel og praktisk inn/utlasting gjennom dør i front eller via bred dør bak og kjørerampe. 

 
Lett å bruke 
1. Kjør vognen til ønsket plassering, tilkoble strøm og sett ned støtteben. 
2. Decon-X robot er stasjonert i desinfeksjonsvognen, start roboten, og forlat vognen. 
3. Slutt-rapport sendes automatisk til bruker når desinfiseringen er gjennomført. 
4. Lukk opp dør i front og bak for rask utlufting og hent ut ferdig desinfisert utstyr. 

 
Skånsom 
Desinfisering med Decon-X er skånsom og skader ikke møbler eller teknisk utstyr 

 
Tekniske data desinfeksjonsvogn: 
Utvendige mål   4964 x 2460 x 3050 mm (LxBxH) (Drag i front kommer i tillegg)
Innvendige mål   4860 x 2360 x 2200 mm (LxBxH) (25m3) 
Dør i front    1000 x 1950 mm (BxH) 
Dør bak    1350 x 1950 mm (BxH) 
Kjørerampe for bakdør 2870 x 820 mm (LxB) (Tilleggsutstyr) 

 
For mer informasjon, se: 
http://www.medikalteknikk.no/ og https://www.deconx.com/ 
 
Eller kontakt: 
MedikalTeknikk AS   Trond Abelsen  +47 913 89 973  trond@medikalteknikk.no  
Decon-X International AS Lars Fredrik Twinge  +47 994 97 322  ltvinde@deconx.com  
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