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IQ Mobile™  
 

 

 

Artikelnummer: IQM-8050                  Artikelnummer: IQM-8100              Artikelnummer: IQM-8200                     

 

 

Med IQ MOBILE™ kan du säkert desinficera i stort sett vad som helst, var som helst, när 

som helst. IQ MOBILE™ drivs med ett batteri som kan laddas med en vanlig USB-laddare. 

Under locket kan man enkelt desinficera bland annat mobiler, nycklar, fjärrkontroller och 

annan teknisk utrustning. Säkerhetssystemet skyddar användaren genom att med en lampa 

visa när desinfektions-cykeln är avslutad. Lämpar sig mycket väl för användning på sjukhus, 

vårdcentraler och andra områden där begränsning av bakteriespridning är prioriterad. Det 

underlättar mycket och ökar patientsäkerheten genom att man på ett helt automatiskt sätt 

kan hålla även svårrengjorda produkter helt fria från mikroorganismer. Enligt forskning är upp 

till 95% av alla mobiltelefoner förorenade med både virus eller bakterier. Upp emot 40% av 

dem bar på bakterier resistenta mot antibiotika. Mobiltelefoner och läsplattor kan utan 

problem desinficeras i alla IQ MOBILE™. Några exempel på vad som går att desinficera i 

produkten är: Stetoskop, otoskop, mobiltelefoner, blodtrycksmanschetter. 

 

IQ MOBILE™ producerar ljus som kallas UV-C. Detta penetrerar effektivt cellväggarna på 

mikroorganismer och påverkar deras DNA-struktur och gör oåterkallelig skada. När DNA-

kedjan effektivt skadats kan de inte föröka sig och dör. UV-C lämnar inga spår på det 

desinficerade objektet så det är helt säkert, ekologiskt och effektivt som desinficeringsmetod. 

Innehåller inga kemikalier, ingen vätska, ingen värme. Bara rent och säkert UV-ljus.   

 

Tillverkad och testad i Finland. CE-märkt. 
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Hur den används:  

 Öppna locket 

 Placera objektet som ska rengöras i behållaren 

 Stäng locket 

 Tryck på startknappen 

 När cykeln är klar tänds en grön lampa  

 Öppna locket och ta ut det desinficerade objektet 
 
Vid behov kan cykeln avbrytas genom att helt enkelt öppna locket (vilket automatiskt 
stänger av UV-ljuset). Desinficeringstid 2 min. Produkterna väger mellan 1-5 kg, 
beroende på storlek. Batteritid är 360 min. 
 
Mått:  
Artikelnummer: IQM-8050  
Externa mått: Bredd 289 (mm), Djup 202 (mm), Höjd 48 (mm).     
Invändigt mått: Bredd 190,5 (mm), Djup 129,5 (mm), Höjd 36 (mm). 
 
Artikelnummer: IQM-8100   
Externa mått: Bredd 289 (mm), Djup 202 (mm), Höjd 151 (mm). 
Invändigt mått: Bredd 190,5 (mm), Djup 129,5 (mm), Höjd 139 (mm). 
 
Artikelnummer: IQM-8200 
Externa mått: Bredd 289 (mm), Djup 202 (mm), Höjd 255 (mm). 
Invändigt mått: Bredd 190,5 (mm), Djup 129,5 (mm), Höjd 242 (mm).            
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