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Velkommen til præsentation om

UVD Robots
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GoBe Robots bruges globalt til at 
facilitere corporate møder, 
produktions inspektioner, 
bygningsgennemgang, fjern 
undervisning i skoler, 
lægekonsultationer og telemedicin, 
museumsbesøg og meget andet.
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OF PATHOGENS KILLED

DISINFECTION TIME

100 %
MOBILITY

PTR Robots bruges til transportere 
og rehabilitere patienter i 
hospitaler og plejesektoren. 
Robotten kan bruges til at flytte 
patienter fra seng til kørestol, fra 
kørestol til toilet eller bad, fra 
forflytnings sejl til seng, til og fra 
toilettet, og andet. 
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autonom robot 

overflader og rum
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99.99%

10 min

100%
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Spørgsmål & 
forventninger

/  26

Er det infektionsforebyggelse eller er det 
infektionskontrol ?

Hvordan ser I på mulighederne omkring nye 
teknologier og hvordan er processen for 
implementering ?
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Firmapræsentation

Corporate

https://docs.google.com/file/d/1KHd4pRLCKrqQEcA3HOu0mxjDrTQTHIFT/preview


99

Reducer Hospital Infektioner (HAI) ,Covid-19, og Influenza

Click on video to watch
if not started automatically
(Link: 
https://drive.google.com/fi
le/d/1O-AhyeB7EIm-Rsr6C
k5e6a5WLLlhZtNe/view?u
sp=sharing)

https://docs.google.com/file/d/1O-AhyeB7EIm-Rsr6Ck5e6a5WLLlhZtNe/preview


TEXT

Fuldt autonomt Intuitiv og intelligent Reducerer HAI’s
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 hospitaler, lufthavne, 
hoteller, indkøbscentre, 
fødevarevirksomheder, 
rengøringsindustrien, krydstogtskibe, 
farmaceutiske virksomheder, 
kontorkomplekser 
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https://docs.google.com/file/d/1AZDDc0j3GzBX_6l3cz8vdn0x9jgtW2hm/preview
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Sikkerhed er alfa omega 

●
●
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●
●
●

Tilladt optagelse af UV-C = 6mJ/cm^2

●
●
●
●



Før vi modtog vores UVD-robot, var seks 
læger på vores hospital på Sardinien 
blevet inficeret med coronavirus. Siden vi 
begyndte at bruge robotterne for to 
måneder siden til at desinficere, har vi ikke 
haft et eneste tilfælde af COVID-19 blandt 
læger, sygeplejersker eller patienter.

“

Christiano Huscher, Chef Kirurg, 
Gruppo Policlinico Abano, Nord Italien

“
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“ “
Udbrud, når en beboer er inficeret med COVID-19

Scenarie 1 - UDBRUD
Rutine desinfektion

Scenarie 2 - FOREBYGGELSE

Sources used: Lancet and Leading Age Ohio

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_long_term_care_guidance.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_long_term_care_guidance.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/b/2012/bp-prevention-transmission-ari.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/b/2012/bp-prevention-transmission-ari.pdf?la=en
https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(20)30012-X/fulltext
https://leadingageohio.org/aws/LAO/asset_manager/get_file/442122?ver=42
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UVD Robots autonom rum desinfektion 

Rum desinfektion

Desinfektions tid
10-20 min. afhænger af rummet
og størrelsen i kvm 
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Desinfektion af store områder

Desinfektions tid
Der er ingen tommelfingerregel. Det afhænger meget af de 
fysiske omgivelser, er der mange stole, borde, etc. og hvor mange 
kvadratmeter er der, og hvilken bakterie/vira man vil  inaktivere. 

UVD Robots autonom rum desinfektion 
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Desinfektion af medicinsk udstyr, 
møbler, kørestole, og lignende.

Desinfektions tid
10-20 min afhængigt antallet af kvadratmeter der er og hvilken 
ting der skal desinficeres. 

UVD Robots autonom rum desinfektion 



Robotten renser både overflader 
og luft, og vores målinger viser, 
at den er meget tæt på at fjerne 
covid-19 fuldstændig. Vi taler 
99,99 procent.

“ “
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Casper Bach Andersen, Centerchef
Rosengårdcentret, Odense, Danmark



“ “
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Med den her robot viser vi, at vi i hvert fald 
har gjort alt, hvad vi kan, for at mindske 
smittespredning. Grundig rengøring 
kombineret med robotten her gør, at alle på 
hotellet kan være helt trygge

Jesper Olesen, Hoteldirektør
Hotel Clarion, København, Danmark



“ “
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https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS266
6-7568(20)30012-X/fulltext

 
Tidlig påvisning af udbrud gennem 
regelmæssig testning, samt understøttelse af 
infektionsforebyggelse er foranstaltninger til 
at sikre de ansatte og beboerne og skabe 
tryghed.

https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(20)30012-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(20)30012-X/fulltext


“ “
22 /  26

Overvågningsdata fra Statens Serums Institut 
fortæller at alle plejehjem i Danmark har haft 
minimum 1 udbrud/tilfælde af COVID-19

https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/ugentlige-opgorelser-med-ov
ervaagningsdata

https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/ugentlige-opgorelser-med-overvaagningsdata
https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/ugentlige-opgorelser-med-overvaagningsdata


“ “
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Endnu mere skræmmende er det at 611 er 
bekræftede døde på plejehjem, grundet 
COVID-19, hvilket svarer til 34% af alle dødsfald

https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/ugentlige-opgorelser-med-ov
ervaagningsdata

https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/ugentlige-opgorelser-med-overvaagningsdata
https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/ugentlige-opgorelser-med-overvaagningsdata


“ “
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Prevalence studyHospital-acquired infections

 
Et studie fra et plejehjem i Paris fortæller at 
der var 6,1% af deres patienter der havde de 
gængse HAI’er, hvor 50% forekom igennem 
urinvejen og 37.8% ved huden. Studiet 
fortæller ligeledes der kan gøres meget på 
hygiejnen for at forebygge smitte risikoen.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195670104003809


“
“
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Influenza er på Plejehjem verdenen over er årsag til 
sygdom, dødelighed og ekstra pleje i 
sundhedsvæsenet. 
Typisk bliver 20-40 % af beboerne inficeret.
Selvom der bliver vaccineret mod influenza og 
reducerer smitte med 50-70%, er der 30-50% af 
beboerne, der stadig får influenza ved et udbrud.
5%, ofte flere, dør grundet influenza.

Influenza i plejehjem - Kilde til data

https://www.bmj.com/content/333/7581/1241.short


“
“
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Robotten “Bodil” og “Berta” som vi har 
kaldt dem på Hollufgård og 
Abildgårdskolen, er super nemme at 
betjene. De vægtere jeg taler med, har 
alle sagt den er utrolig brugervenlig, og 
intuitiv. Jeg mener, at alle der har en 
smartphone, har mulighed for at betjene 
robotten.

Per Rugbjerg Olsen, Sikringsenheden, Nødkalds ansvarlig
Odense Kommune, By og Kultur Forvaltningen
Danmark



“
“
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Dansk Industri  skriver der i gns. er 11 
sygefraværsdage pr. fuldtidsansat inden 
for funktionen omsorg.

Tilkøbsydelser som desinfektion.

Tryghed for beboernes børn.
 
Budskab om øget hygiejne vil sikre flere 
tilvalg fra mulige beboere.



https://docs.google.com/presentation/d/10ev0yDeYc5se5xtjORWJ-MZk4IJMWmPjWb17SW9dCqM/edit#slide=id.g96b0340309_0_0

