STEINKJER: Det siste året har
det vært smitteutbrudd i både
barnehager, sykeheimer og skoler i Trøndelag. Det er noe selskapet Medclean har bestemt
seg for å satse på.
-Smitte i klubblokaler, barnehager og private hus er noe Medclean AS satser på. Vi kan bistå
både som forebyggende og ved
smitteutbrudd, sier Atilla Haugen, ansvarlig for salg og kundekontakt i Medclean AS.
Robot mest effektivt
Selskapet Medclean AS er etablert
av Paul Magnus Kolstad og Svein
Gunnar Storstad, begge fra Steinkjer. De har drevet flere firma
sammen siden 2000 og jobber i
Trønderservice AS som hovedsakelig leverer varmepumper, og
satser nå i tillegg på salg og utleie
av desinfiseringsroboter.
De to etablerte Medclean AS i
vår, og selskapet fikk distribusjonsavtale med det norske
robotselskapet Decon-X sommeren 2018.

-Desinfiseringsroboter er mer
effektive og desinfiserer bedre
enn manuell smittevaske, forklarer Haugen.
Desinfiseringen skljer ved at
roboten slipper ut en gass i rommet som skal desinfiseres.
-Absolutt alt, gardiner, seng,
skuffer og skap i rommet blir
desinfisert. På den måten unngår man smitte hos mennesker
og dyr, sier Haugen.
Roboter i beredskap
medclean satser på et marked
for desinfiseringroboten på
sykehus, sykehjem, barnehager,
hos veterinærer og ved matproduksjon på fabrikker og storkjøkken, samt i klubblokaler,
garderober og boliger. Haugen
fastslår at roboten fjerner så godt
som alle bakterier, virus og sporer i en trygg og enkel prosess.
Steinkjer kommune har nylig
inngått en treårsavtale med Medclean. Også treningssenteret
Saga FT er blant kundene.
-Vi er i starten på å bruke
roboten, og så langt ser dette bra
ut, sier kommuneoverlege
Sunniva J.N. Rognerud.
Medclean har flere roboter stående klare til bruk for kommunen,
om smitteutbrudd skulle oppstå.
Svein Helge Falstad
svein.falstad@t-a.no

DOKUMENTERER: Desinfiseringsroboten som selskapet Medclean forhandler og leaser ut dokumenterer at
rommet som er desinfisert faktisk er fritt for smitte når den er ferdig. Her viser Atilla Haugen fra
Medclean AS kommuneoverlege Sunniva J.N. Rognerud i Steinkjer hvordan roboten virker.

