
Światowa Organizacja Zdrowia  
szacuje, że aż 91% naszej popula-

cji żyje na terenach gdzie zła jakość 
powietrza zagraża życiu i zdrowiu.

Powietrze, a konkretnie zawarty w nim 
tlen jest niezbędny do życia każdego 
człowieka. Bierze on czynny udział pod-
czas produkowania energii na poziomie 
komórek. Bez niego nie mogą funkcjo-
nować wszystkie narządy człowieka.

Jak zanieczyszczone powietrze 
wpływa na nasze zdrowie?
Zanieczyszczenia w powietrzu są  
naprawdę różne i główne oddziaływa-
ją negatywnie na nasz układ oddecho-
wy ale też na nerwowy czy krwionośny.  
Najgroźniejsze są drobnocząsteczkowe 
zanieczyszczenia pyłowe, które są bar-
dzo mikroskopijne i w związku z tym do-
cierają głęboko do naszych płuc, a nawet 
przenikają do krwioobiegu. W pyle tym 
mogą znajdować się również szkodliwe 
metale ciężkie ale też np tlenki azotu, 
dwutlenek siarki, benzen, benzopiren. 
Wywołują one efekty drażniące, zapal-
ne. Osoby chorujące na astmę oskrze-
lową mogą doświadczać zaostrzeń cho-
roby a pozostałe osoby zamieszkujące 
obszary, na których zanieczyszczenia 
powietrza występują w wysokich stę-
żeniach mogą częściej chorować na 
infekcje górnych dróg oddechowych.
Walka z zanieczyszczeniem powietrza 
stała się więc jednym z ważniejszych 
wyzwań.

 

Jak ocenić jakość powietrza?
Bez konkretnych sprzętów czy urzą-
dzeń nie damy rady sprawdzić jaką 
jakość ma powietrze którym oddy-
chamy. Ewentualnie możemy zwró-
cić uwagę na jego przejrzystość, za-
pach, wilgotność, zawartość pyłu, 
który osiada się np. na przedmiotach.  

Możemy też gorszą jakość powietrza 
powiązać ze złym samopoczuciem. 
Częstymi objawami są: suchość gar-
dła, podrażnienie spojówek, nawraca-
jące infekcje górnych dróg oddecho-
wych, katar, zmęczenie, bóle głowy.

W dzisiejszych czasach trzeba pamię-
tać też o chorobach alergicznych. Aler-
gia to wyjątkowo powszechna przypa-
dłość. Mówi się o niej, jako o chorobie 
cywilizacyjnej, dotyka ludzi w każdym 
zakątku świata, w każdym wieku. Po-
wodowana jest wieloma czynnikami. 
Alergia może mieć łagodne lub cięż-
kie objawy. W Polsce reakcję alergicz-
ną wywołują najczęściej kurz, pyłki 
roślin, a także sierść zwierząt. Głów-
ne jej objawy to katar, kichanie, łza-
wienie oczu, osłabienie i zmęczenie

Jak stworzyć przestrzeń  
bezpiecznego powietrza?
Dobry oczyszczacz powietrza potrafi wy-
łapać nawet 99,995% wirusów, bakterii, 
pyłków, pleśni, roztoczy i zanieczysz-
czeń, które wywołują różne dolegliwo-
ści. Śmiało możemy zarekomendować 

wyeliminuj zagrożenia  
z powietrza

zadbaj o zdrowie swoich 
najbliższych już dzisiaj



urządzenia firmy Virewall. Wysoka sku-
teczność tych produktów opartych o naj-
lepsze dostępne obecnie na świecie kno-
w-how filtracje oraz technologie lamp 
UV-C potwierdzona jest badaniami.

Dzięki oczyszczaniu oraz  sterylizacji 
powietrza jesteśmy w stanie wyelimi-
nować wiele problemów zdrowotnych 
oraz zminimalizować już istniejące ob-
jawy, a także przyśpieszyć rekonwale-
scencję po przebytych chorobach. Bar-
dzo dużym zainteresowaniem cieszą się 
sterylizatory Virewall Soluva® Air T, 

przeznaczone do małych pomieszczeń. 
Ustawiając ją np. na biurku w gabinecie, 
w pokoju dziecka, czy też po prostu w 
jakimkolwiek innym pomieszczeniu za
bezpieczamy swoje zdrowie sterylizu-
jąc powietrze od wirusów, bakterii i in-
nych patogenów w naszej przestrzeni.  
Soluva® Ait T waży zaledwie 2,3 kg, 
 i obsługuje max 50 m³/h. Wymiary urzą-
dzenia są równie małe, bo tylko 183 x 255 
x 310 mm. Sterylizator ma wbudowany 
wentylator, który wciąga zanieczyszczo-
ne powietrze do wnętrza, gdzie następu-
je jego sterylizacja – eliminacja patoge-



nów, np. wirusów, nano i mikroorgani-
zmów. Powietrze jest sterylizowane od-
powiednią wiązką promieniowania UV-
C, lampa ma obudowę z naturalnego 
szkła kwarcowego i posiada specjalną 
długość promieniowania, dzięki czemu 
jest skuteczna oraz niegroźna dla ludzi 
bo nie wytwarza szkodliwego OZONu, 
co potwierdzają badania. Urządzenie 
pracuje najwydajniej przy zamkniętych 
oknach i drzwiach. Nie wymaga on żad-
nej instalacji, wystarczy podłączyć go 
do gniazdka. Ustawia się go w miejscu, 
gdzie jest swobodny przepływ powietrza 
niezbyt blisko urządzeń elektrycznych.
Godnym uwagi jest też oczyszczacz 
powietrza firmy Virewall, który 

sterylizuje powietrze oraz oczyszcza je 
z grzybów, bakterii i wszelkiego zapy-
lenia,  eliminuje także niemiłe zapachy. 
Oczyszczacz ten, ma estetyczny wy-
gląd, dzięki czemu będzie się dobrze 
prezentować w każdym pomieszcze-
niu. Dodatkowym jego atutem jest 
niski poziom emitowanego hała-
su. Urządzenie to działa cicho, dzię-
ki czemu może być uruchomione w 
dzień, a nawet w nocy kiedy śpimy.

Dopasowane do potrzeb, wysokiej ja-
kości urządzenie poprawiające jakość 
powietrza, z pewnością przyda się w 
każdym domu. Aby dowiedzieć się na 
ten temat więcej i zapoznać się z szcze-
gółową ofertą zachęcamy do wejścia na 
stronę producenta www.virewall.pl


