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Istotne, aby oczyszczacz powietrza, który Pa stwo wybior  posiada

certyfikaty i badania potwierdzaj ce jego skuteczno .

Oczyszczacz Powietrza Daikin nie jest urz dzeniem medycznym i nie 

mo e by  u ywany jako substytut rodków medycznych i farmakologicz-

nych. Warunki u ytkowania mog  si  zmienia  w zale no ci od rzeczy-

wistych warunków u ytkowania.  Unikalna technologia oczyszczacza 

Daikin „Flash Streamer” zosta a przebadana pod k tem niwelowania wi-

rusów H5N1 oraz wirusa H1N1 og oszonego przez wiatow  Organizacj

Zdrowia jako pandemi .

Czy w dzisiejszych czasach pe nych ró norodnych technologii u atwiaj cych nam 

ycie dbamy o powietrze, którym oddychamy? Czy mo emy mie  wp yw, jakim po-

wietrzem si  otaczamy?

W zasadzie, je li mówimy o powietrzu w prze-

strzeni otwartej, trudno jest mie  nad nim kon-

trol , a nawet wiadomo , co si  w nim znajduje. 

Czy  jad c w góry i spaceruj c wzd u  ruchliwej 

ulicy mo emy mówi  o czystym powietrzu? 

Z pewno ci  wielu z nas stara si  dotle-

nia  korzystaj c z mo liwo ci spaceru w par-

ku czy wyjazdu do lasu. Sytuacja jest nieco 

inna, gdy przenosimy si  do pomieszcze  za-

mkni tych. 

Coraz cz ciej czymy nasze problemy zdrowotne, z jako ci  powietrza, jakim oddychamy. Jeste my 

coraz bardziej podatni na wszelkiego rodzaju infekcje i alergie wywo ywane przez bakterie i wirusy 

znajduj ce si  w powietrzu. Do tego przyczyniaj  si  takie czynniki jak brak w naszych pomieszcze-

niach dostatecznej wymiany powietrza atmosferycznego z powietrzem w pomieszczeniu. To wynik co-

raz lepszych izolacji budynków, w których mieszkamy, szczelno ci okien i sterowania wentylacj  w spo-

sób mechaniczny, a przecie  prawie 90% naszego czasu sp dzamy w a nie w pomieszczeniach. 

W tym wypadku zaczynamy korzysta  z nowoczesnych urz dze  i technologii, jakie oferuj  nam 

oczyszczacze powietrza. Istotne jest, aby przy wyborze tego rodzaju produktu zwróci  uwag , jakiego 

rodzaju czynniki znajduj ce si  w powietrzu eliminuje wybrane przez nas urz dzenie.

Alergeny: py ki, kurz, roztocza, ple ,

adiuwanty np. formaldehyd

Wirusy i bakterie: bakterie

i zarodniki ple ni, 

wirusy ró nych chorób mi dzy innymi

AH5N1, AH1N1

Zapachy: dymu papierosowego,

kuchenne np. sma enia

Co zawiera powietrze, którym oddychamy?
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