
UDFORDRING

RENSER LUFTEN FOR
VIRUS HOS ABENTH
FYSIOTERAPI

INNOVATION 

Det er højsæson for hoste, forkølelse, og influenza. Og selvom Corona pandemien for 
de flestes vedkommende ikke skænkes en tanke, er det i de kolde vintermåneder, at 
risikoen for at blive syg er størst. 
I disse måneder opholder vi os cirka 90% af tiden inden døre, hvilke skaber optimale 
betingelser for virus og bakterier, grundet mindre udluftning og ringere luftkvalitet. 
Hos Abenth Fysioterapi, en sportsklinik på Østerbro der behandler motionister og elite 
atleter, der træner op til fx. Marathon, EM, VM eller OL, kan sygdom være altafgørende 
for præstationerne, og den form man er i, når man skal præstere. ”At kunne skabe 
trygge rammer for vores klienterne er derfor vigtigt, så de ikke skal bekymre sig 
om helbredet, når de besøger vores klinik”, udtaler Casper Abenth, ejer af Abenth 
Fysioterapi. 

LØSNING
Innovationer der virker smitteforebyggende bliver vigtige, når vi skal indrette et samfund, der 
er robust overfor epidemier.  Især i de måneder, hvor vi opholder os meget inden døre. Mange 
sygdomme spredes gennem luften, hvilket understreger, at det er nødvendigt at tænke over 
kvaliteten af den luft, vi indånder. Især på arbejdspladser, eller steder som besøges af sårbare 
mennesker, så som lægeklinikker, kan øget hygiejne være med til at minimere risikoen for 
smitte. 
I efteråret valgte Abenth Fysioterapi at investere i den nyeste teknologi til at desinficere 
luften. En diskret enhed i både design og lyd, men uhyre effektiv. ”Efter vi har implementeret 
UV AIR fra UVCbyEFSEN i vores klinik, har vi udelukkende fået positiv feedback. Vores klienter 
er ofte atleter, der træner op til store løb eller stævner. En uge på sidelinjen med sygdom 
kan være altafgørende for resultaterne. I værste fald kan det forhindre atleterne i at deltage. 
Senest så vi det til et VM, da en behandler fik smittet et par atleter med Corona op til turen”, 
fortæller Casper Abenth.

RESULTAT
Produkter der kombinerer uv-desinfektion og design er helt i tråd med behovet for øget 
hygiejne. Og lever ligeledes op til et mere langtidsholdbart koncept, der taler ind i, hvordan 
fremtidens samfund skal designes. 
”Produktets meget diskrete design stjæler ikke fokus i vores indretning. Og det er altid en 
fornøjelse når et produkt lever op til ”plug and play”, og så er man i gang. En stikkontakt og et 
tryk på knappen, og så bliver luften desinficeret. Det er smart. At vi nu kan give vores klienter 
en ekstra tryghedsfølelse ved hjælp af virus- og bakteriereduceret luft under behandlingerne, 
er meget i tråd med, hvad vi gerne vil tilbyde af kvalitet og tryghed i vores klinik”, slutter 
Casper Abenth.
       

.

UVCbyEFSEN har siden 1986 produceret 
kvalitets UV-systemer med fokus på sikkerhed.

Skovlytoften 33 | DK-2840 Holte
 uvcbyefsen.com | efsen@efsen.dk | +45 45650260


