
 
 

MedicCleanAir® 
A Belgian - Swiss Cooperation 

  
UNIDADES MÓVEIS PARA PURIFICAÇÃO DO AR 

DE FÁCIL INSTALAÇÃO: 

 

 Para melhorar a qualidade do ar em blocos operatórios, 
unidades de cuidados intensivos, etc.  

 Para proteger os funcionários e os visitantes contra os 
pacientes com doenças infeciosas. 

 Para proteger e salvaguardar pacientes imuno-
comprometidos. 

 

A nova geração de unidades de purificação de ar & de 

isolamento da MCA para uma ótima qualidade do ar. 
 
 

Apresentamos a seguir os resultados de teste 
médico e clínico dos dispositivos das Unidades 
Móveis HEPA MedicCleanAir ® por 11 
organizações diferentes (médicas) que 
publicaram os resultados em relatórios de 
Organizações Médicas conhecidas no mundo 
todo. 
 
Informações adicionais e detalhes dos relatórios de teste podem ser 
obtidas em www.bioargo.com 
 
 

 
 



 
 

 

1- Relatório de Santa Croce Hospital Cuneo Italy – University of 
Genoa – National Cancer Institute Italy. 
  
Esta organização queria saber do que as Unidades Móveis HEPA MedicCleanAir® 
eram capazes em uma base de longo prazo - dois anos de testes - para pacientes 
imuno-comprometidos.  
 
Os seguintes documentos podem ser encontrados no tópico 'imprensa':  
 
• S. Croce e Carle Cuneo - Itália BMT 2002  
• Mesma organização, mas, então, uma análise de custo/benefício, que afirma que o 
equipamento promove em um ano uma economia de € 161000. 
 
 
Triparametric Study on Aspergillosis 
Clínico - laboratorial – microbiológico 
 
Department Bone Marrow Transplant 
Universidade Genoa / S.Croce Cuneo 
 
 
Figuras históricas  

(sem MedicCleanAir ®)      (com MedicCleanAir ®)  

  

M ³ de ar  1      0 

M ² equipamento       51       0 

M ² poeira leve em suspensão no ar     140     3  

I. A. pacientes            5       0   

Custos               € 190.000     € 4500 (poupança: mínimo  

                                                                                € 161.000/ano)  

 

Conclusão:  

Unidades MedicCleanAir ® Mobile HEPA não só reduzem a contaminação dos quartos 

dos pacientes, a enfermaria não têm qualquer paciente infectado desde a instalação 

das UNIDADES MÓVEIS MedicCleanAir HEPA! 

 

 

 



 
 

2 - Report University Hospital Antwerp - Departamento de 

Neonatologia  

Efeito das Unidades Móveis HEPA MedicCleanAir ® sobre a contaminação na Ala 

NICU durante os trabalhos de renovação.  

Esta organização queria saber o quanto as Unidades Móveis HEPA MedicCleanAir ® 

são capazes de reduzir a contaminação devido a trabalhos de renovação que ocorrem 

em uma unidade de tratamento intensivo de neonatologia - durante um ano de 

monitoramento.  

O documento a seguir pode ser encontrado no tópico 'imprensa':  

• Jornal de Infecções Hospitalares 2000 

 

Conclusão:  

Unidades Móveis HEPA MedicCleanAir ® reduzem a contaminação em pelo menos 

75% em todos ambientes, e entre 90 e 100% nas salas de isolamento. As Unidades 

Móveis de HEPA MedicCleanAir ® foram colocadas - de acordo com as instruções do 

fabricante - no nível 2. 

 



 
 

3 - Report University Hospital Bonn Germany - Departamento 

de Hematologia 

Efeito de Unidades móveis HEPA MedicCleanAir ® sobre a contaminação dentro do 

quartos dos pacientes. 

Esta organização queria saber se as Unidades móveis HEPA MedicCleanAir poderiam 

manter o nível de ZERO CFU/m3 por um longo período de tempo, mesmo quando as 

janelas fossem muitas vezes abertas no quarto do paciente.  

Os seguintes documentos podem ser obtidos no escritório sobre o estudo:  

3 a. DGKH Germany 2007 Hygiene bei immunsuprimierten Patienten – 
presentation by Dr. A. Simon: page 3: MedicCleanAir® table with results 

3 b. DGKH Germany 2005-summary study Uni Bonn Germany - Dr. A. Simon 

3 c. DGKH Germany 2006 - German organization for Hospital Hygiene: see 
page 9/24 right hand side, Monday April 3rd 2006, Workshop and discussions 
MedicCleanAir® from 1745-1900 Uhr – Saal 2 

Conclusão:  

O University Hospital of Bonn chegou à conclusão de que são necessárias 2 Unidades 

Móveis HEPA MedicCleanAir ® quando o nível de contaminação requerido é zero 

(ZERO UFC/m3) num quarto do paciente, por exemplo com câncer, mesmo com 

janelas abertas. Unidades estavam operando no nível 2, embora as unidades tenham 

a capacidade de dar mais do que o dobro da capacidade em nível 4. 

 

4 Relatório University Hospital Sart Tilman Liège Belgium - 

Departamento do Controle de Infecção  

Este Hospital Universitário queria saber o quão rápido e em qual porcentagem que as 

Unidades Móveis HEPA MedicCleanAir ® reduzem a contaminação existente.  

Os seguintes documentos podem ser obtidos no escritório para comprovação dos 

testes: 

 

 CHULiège051010Evaluation MedicCleanAir®-département hygiène: report from 

hospital 

CHULiège051011rapport tests: final evaluation 

 



 
 

 

 

Conclusão:  

Unidades Móveis HEPA MedicCleanAir ® reduzem a contaminação entre 75% e 100% 

a partir de alguns minutos, de forma contínua no dia a dia. 

 

5 - Relatório VITO - Belgo Nucleaire  

Esta organização testou Unidades Móveis HEPA MedicCleanAir ® e chegaram à 

seguinte conclusão:  

Unidades MedicCleanAir ® Mobile HEPA são capazes de reduzir a contaminação de 

uma sala com tamanho:  

3 x 5 x 3 metros de altura no prazo máximo de 30 minutos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Conclusão: O dispositivo de medição da organização só foi capaz de medir a redução 
da contaminação pelas unidades MedicCleanAir ® a cada 30 minutos.  A partir do 
primeiro ponto de medição, a contaminação já foi derrubada a praticamente zero. Os 
dispositivos MedicCleanAir® são capazes de reduzir a contaminação, por conseguinte, 
entre 0 e 30 minutos. 
 
 

6 - Relatório do Institut Pasteur - Lille - França   
 
  
Institut Pasteur foi solicitado pelo Hospital Universitário de St. Pierre Bruxelas para 
testes de várias unidades de purificação MedicCleanAir ® instaladas em 30 quartos de 
isolamento para pacientes infecciosos / com tuberculose. 
Esta organização-Pasteur é a organização na França responsável pelo teste de 
confiabilidade das Unidades Móveis HEPA para instalações médicas.  
O resultado obtido foi que as Unidades Móveis HEPA MedicCleanAir® são capazes de 
reduzir a contaminação de uma sala com tamanho 3,46 x 4,70 x 2,70 metros de altura 
dentro de 7 minutos, quando colocadas no nível 2. Nível 2 foi o nível recomendado 
pelo fabricante. 
 

 
 
 
Conclusão: Unidades Móveis MedicCleanAir ® HEPA são capazes de reduzir a 
contaminação dentro de 7 minutos, e mantê-lo a este nível em todos os momentos. 
 

 
 
 
 



 
 

7- University of Leuven Belgium 
 
Verificacao das correntes de ar dentro da sala do paciente de 4 x 5 x 2,8 altura: A 
pedido de MedicCleanAir ®, a Universidade de Leuven testou as correntes de ar que 
são criadas pela Unidade Móvel HEPA MedicCleanAir ® quando colocada no nível 2. 
 
 

 
 
Conclusão: Cada canto da sala é suprido pelo ar filtrado HEPA em aproximadamente 
11 minutos, quando a Unidade Móvel HEPA MedicCleanAir ®, é colocada no nível 2. 
Ao colocar no nível 4, o suprimento é ainda mais rápido. 
 

 
8. Universidade de Liège - Bélgica:  
 
Notre Dame des Bruyères – Salas de cirurgia 
  
Este ensaio foi feito em partículas, bem como em unidades formadoras de colônias / 
bactérias.  
Foram instaladas inicialmente 2 unidades MedicCleanAir ® nas salas de operação e, 
posteriormente, uma unidade ISO para criar pressão positiva. O hospital não mudou 
outras configurações de ventilação, climatização ou ar existente, aparelhos de 
condicionamento (embora nós tenhamos solicitado limpá-los completamente).  
 
Resultados com Unidades MedicCleanAir ®:  
 
- Contagens de partículas reduziram de 8.297.495/m3 para 112.190/m3 (redução de 
99%).  
- Contagens de CFU reduzidas de 31 para 0 CFU (100% de eficiência). 
 
A sala de operações foi (sem quaisquer outras medidas adicionais ou mudanças além 
de MedicCleanAir ®) reclassificada para ISO 7. 
 

 
 
 



 
 

9 – Shahid-Rajai Cardiovascular Medical Center, Irã, 
Universidade de Ciências Médicas: sala de operações  
 
Este ensaio foi realizado para leituras de partículas em uma sala operatória. Havia 4 
professores envolvidos, incluindo o Reitor do Centro de Cirurgia. Foi instalada apenas 
1 Unidade MedicCleanAir ® na sala de operação e as leituras foram mensuradas 
depois de apenas 10 minutos. Embora este tempo de operação seja muito curto para 
fazer-se leituras, os resultados são claros: Redução média de 80% em relação a todos 
os tamanhos de partículas: 0.3 - 0.5 - 0,7-1,0 - 2,0-5,0 μM. 
 
 
 

10 - The Apollo Clinic - Ahmedabad - Índia  
 
A Unidade MedicCleanAir ® foi colocada na UTI proxima à sala de operações. A UTI é 
equipada com uma unidade de ar condicionado, pegando o ar de fora do prédio e 
soprando-o na UTI sem significativa pré-filtração. (sem HVAC integrado).  
 
Os resultados com Unidades MedicCleanAir ®:  
Reduções devidas ao MedicCleanAir ® em todos os lugares para ZERO CFU (0), 
exceto em seus instrumentos. 
 
 

 
11 - Wockhardt Hospital - Surat - India  
 
A Unidade MedicCleanAir ® foi colocada em uma sala de cirurgia -. Apenas uma 
unidade, embora MedicCleanAir ® aconselhe sempre duas unidades no interior das 
salas de operações.  
O sistema de fluxo laminar mostrou contaminação severa da sala de cirurgia.  
Apesar de solicitado, não foi realizada uma limpeza adicional e nenhuma mudança em 
relação às configurações normais de ventilação. 
  
Resultados com Unidades MedicCleanAir ®:  
- Redução entre 60 e 80% para as partículas de 0,5 micron para 5 micra.  
- Classificação da sala de cirurgia com Unidades MedicCleanAir ®: ISO 6. 
 
 


