Desinfiseringsroboten Oecon-X har vært flittig brukt på Fredrikstad
Dyrehospital de siste ukene. - Vi sparer veldig mye tid etter at vi investerte i
den, sier veterinær Ole H. Johnsen.
D

For abonnenter

De siste ukene har vært ekstra travle på Fredrikstad Dyrehospital på grunn
av den mye omtalte hundesykdommen med blodig diare. NYlig
konkluderte man med at det er liten fare for at sykdommen skal smitte fra
hund til hund. men før dette har mange vært bekymret for smitte.
Fredrikstad Dyrehospital på Wilbergjordet er en av få dyreklinikker som
har investert i en desinfiseringsrobot.
• Les også: Evita (10) fikk komme hjem, mange hundeeiere er redde

- Vi sparer veldig mye tid etter at vi investerte i den, sier veterinær Ole H.
Johnsen. som forklarer at roboten bruker rundt tre timer på å desinfisere
et rom.
Mens de ansatte tidligere måtte gjøre denne jobben manuelt. vasker de nå
rommet, før roboten plasseres i rommet som skal desinfiseres. Så trykker
de på en knapp og forlater rommet. Roboten fra norske Oecon-X genererer
så tørr tåke fra hydrogenperoksid. Tåken fyller rommet og fjerner 99.9999
prosent av alle bakterier, virus og sporer fra inventar og teknisk utstyr.

RNSER ROMMET: Roboten genererer tørr tåke fra hydrogenperoksid. Tåken fyller rommet og fjerner 99,9999 prosent av alle
bakterier, virus og sporer fra inventar og teknisk utstyr. Foto: Kristin W. Hansen

•

Les også: Evita (10) ble plutselig syk-frykt for at den vor smittet av
den dødelige hundesykdommen

Johnsen forteller at de har hatt flere svært syke hunder innom
dyrehospitalet de siste ukene. Flere har kommet langveisfra, siden
dyrehospitalet har døgnvakt.
- Desinfiseringsroboten brukes på operasjonsrom og isolatet etter bruk, og
også jevnlig i andre rom, som for eksempel kattestallen og hundestallen,
forklarer han.
- I tillegg til at den sparer oss for mye tid, gjør denne også en mye
grundigere jobb enn vi klarer å gjøre manuelt.

