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Призначений для індивідуального захисту людини від 

збудників  хвороб  та запобігання  подальшій  їх   

передачі та розповсюдженню в оточення.  

До таких хвороб відносяться, наприклад, туберкульоз та 

грип, особливо COVID-19, потенційно важка гостра 

респіраторна інфекція, спричинена коронавірусом             

SARS-CoV-2. 

  

  

Це унікальний ультрафіолетовий бактерицидний 

інактиватор хвороботворних мікроорганізмів для засобів 

індивідуального захисту людини від збудників хвороб, 

що передаються повітряно-крапельним шляхом. 





Знищує віруси як при вдиху, та і при видиху, тобто пристрій 

захищає як людину, яка носить пристрій, так і оточуючих, 

якщо сама людина хвора.  

Найефективніше знищує одноцепочечні РНК, тобто 

мікроорганізми коронавірусу SARS-CoV-2. Ефективність 

знищення таких вірусів приладом  становить не менш 99%. 

Така ефективність досягнута завдяки застосуванню 

ультрафіолетових світло діодів та створенням необхідної 

потужності випромінювання в пристрої для знищення 

вірусів за час вдиху і видиху людини. 





Абсолютно безпечний при використанні людиною завдяки 

застосуванню довжини хвилі світло діодів, яка не утворює 

озон, та  конструкцією вхідний і вихідний камер,  які 

поглинають ультрафіолетове випромінювання і не дають 

йому вийти за межі пристрою, що підтверджено 
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Розміщується на стандартній масці-респіраторі зі 

ступенем фільтрації FFP3. Такий ступінь фільтрації - це 

додатковий захист від проникнення мікроорганізмів 

минаючи пристрій. Маску, у міру зносу, можна змінювати 

на аналогічну, яка має збоку клапан видиху. При цьому 

клапан видиху знімається з маски, а в отвір від клапана 

встановлюється пристрій.    





Має вбудований акумулятор та дозволяє стандартне  

підключення Power Bank, що забезпечує роботу 2-8 годин 

без підзарядки. 

Оснащений інтелектуальними сенсорами, що оптимізують 

роботу пристрою та забезпечують користувача 

інформацією про режими його роботи. 

Не створює додатковий опір повітрю, що дозволяє вільно 

дихати як при вдиху, так і при видиху. 





- індикацію    включення    пристрою    та     подальшого       

підключення   камери-інактиватору    (поз.1,   Зовнішній 

вигляд, червоне та потім зелене світло); 

- кнопку включення/вимикання пристрою (поз. Вкл/Вим, 

Зовнішній вигляд); 

- індикацію підключення зарядного пристрою або  Power 

Bank     та      завершення     зарядження     внутрішнього 

акумулятора     пристрою   (поз.2,    Зовнішній     вигляд, 

червоне світло); 

- роз’єм   USB    Type-C   для   підключення    мережевого 

зарядного  пристрою  або Power Bank  (поз.3,  Зовнішній 

вигляд). 
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