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Utrzymywanie w czystości: Dyson zachęca do 

właściwego suszenia rąk i mycia rąk w ramach 

Światowego Dnia Higieny Rąk 

 

– Wilgotne dłonie mogą przenosić do 1000 razy więcej 

bakterii niż dłonie suche  – 

– Technologia Dyson Airblade™ jest bezdotykowa, co 

ułatwia zapobieganie rozprzestrzenianiu bakterii i wirusów 

– 

– Ręce są suszone szybko przy użyciu powietrza 

oczyszczonego filtrem HEPA – 

 

Warszawa. 5 maja 2020. Obecnie higiena dłoni jest ważniejsza niż kiedykolwiek, a 

ludzie na całym świecie skupiają się na prawidłowym myciu rąk. Szybkie opłukanie i 

wytarcie po prostu nie wystarcza. Wiodące organizacje zajmujące się zdrowiem 

wskazują, że musimy często myć ręce wodą i mydłem przez co najmniej 20 sekund i 

suszyć dłonie we właściwy sposób. 

Jak wyjaśnia Salomé Giao, Starszy Pracownik Naukowy w firmie Dyson "Niewiele osób 

jest jednak świadomych tego, że wilgotne ręce mogą przenosić do 1000 razy więcej 

bakterii niż ręce suche". Tak więc, gdy mówimy o dbaniu o higienę rąk, istotny jest 

każdy etap tego procesu. Od dokładnego umycia rąk w celu usunięcia ze skóry 

mikroorganizmów, aż do właściwego osuszenia dłoni. To ostatnie ze względu na to, 

że suche dłonie pomagają zapobiec przenoszeniu bakterii.  

“Bakterie i wirusy pozostające na powierzchniach mogą przeżyć przez wiele godzin, 

a gdy te skażone powierzchnie zostaną dotknięte może dojść do przeniesienia 

drobnoustrojów. Częste mycie i suszenie dłoni zminimalizuje transfer bakterii i wirusów" 

dodaje Salomé Giao. 

Wiele niezależnych opracowań, jak również badań zleconych przez firmę Dyson, 

wykazało, że na dłoniach osuszonych za pomocą suszarek do rąk Dyson Airblade™ 

znajdowało się znacząco mniej bakterii w porównaniu z sytuacją, gdy były one 

wilgotne. 

Technologia Dyson Airblade™  

Mikrobiolodzy Dyson wykorzystywali przez ponad 15 lat specjalistyczną wiedzę 

pochodzącą z szeregu sektorów, włącznie z przemysłem spożywczym, publiczną 
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ochroną zdrowia i mikrobiologią chemiczną aby zagwarantować, że technologia 

Dyson Airblade™ będzie bezpieczna w warunkach rzeczywistego stosowania. W 

istocie, gdy pierwszy Dyson Airblade™ został wprowadzony do użytku w 2006 r., 

zrewolucjonizował on rynek skracając czas potrzebny na osuszenie rąk do 10 sekund. 

Dyson uzyskał dla swoich suszarek do rąk certyfikat higieny wystawiony przez NSF 

International, organizację zajmującą się zdrowiem publicznym i bezpieczeństwem, 

która stosując protokół P335 uznała je za zdatne do bezpiecznego używania w 

miejscach, gdzie higiena ma fundamentalne znaczenie, takich jak szpitale. Firma 

uzyskała również dla swoich suszarek do rąk aprobatę dla ich stosowania w 

przemyśle spożywczym ze strony HACCP International, stowarzyszenia na rzecz 

bezpiecznej żywności. 

Co więcej technologia jest bezdotykowa. Pomaga to w zapobieganiu 

rozprzestrzeniania się bakterii i wirusów. Jest to rzeczywiście ważne w przestrzeniach 

publicznych lub ogólnodostępnych, takich jak łazienki w biurach, domy towarowe, 

centra handlowe czy stacje serwisowe. 

Wszystkie suszarki do rąk Dyson Airblade™ są standardowo zaopatrzone w filtry HEPA. 

Testy wykazały, że filtry wychwytują 99,95% cząsteczek znajdujących się w powietrzu, 

w tym bakterie i wirusy.  Suszarki są również wyposażone w silniki Dyson Hyperdymium 

(V4) o dużej mocy, które wciągają powietrze do wnętrza urządzenia, gdzie 

przechodzi ono przez filtr klasy HEPA i następnie jest wypuszczane w postaci 

oczyszczonej. Suszarki są w stanie osuszyć dłonie w 10-14 sekund, w zależności od 

modelu, usuwając wodę z rąk przy pomocy strumienia powietrza o wysokiej 

prędkości. 

Najnowszy model, Dyson Airblade 9kJ, najszybsza i najbardziej wydajna suszarka do 

rąk z filtrem HEPA używająca czujników "time of flight" w celu szybkiego aktywowania 

przepływu powietrza osusza ręce w 10 sekund zużywając mniej energii i oferując 

alternatywę dla papierowych ręczników jednorazowych. 

Osuszaj ręce higienicznie z technologią Dyson Airblade™ i powietrzem oczyszczanym przez HEPA 

 
Stosowanie technologii Dyson Airblade™ jest sposobem na zapewnienie, że nasze 

ręce będą wysuszone w szybki i higieniczny sposób, szczególnie w przestrzeniach 

publicznych. Jednakże w warunkach domowych suszenie dłoni ręcznikiem jest 

skuteczne i jednocześnie nienaruszające równowagi ekologicznej. 

 

-KONIEC- 

 
W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy skontaktować się z Elżbietą 

Mindak: email: elzbieta.mindak@prhub.eu, tel. +48 533 332 474 

mailto:elzbieta.mindak@prhub.eu
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NOTKA DO REDAKTORÓW 

O FIRMIE DYSON 

• Od początku działalności, która rozpoczęła się w Coach House niedaleko Bath 

w Wielkiej Brytanii, firma Dyson – założona w 1993 r. – stale się rozwija. Obecnie 

Dyson to globalna firma technologiczna prowadząca działalność w zakresie 

inżynierii, badań i rozwoju oraz testów w Wielkiej Brytanii, Malezji, Singapurze i na 

Filipinach. Firma Dyson posiada 10.551 patentów i zgłoszeń patentowych na 

całym świecie. 

• Firma zatrudnia bezpośrednio ponad 14.000 osób na świecie, w tym 6.000 

inżynierów i naukowców. Korzystając ze swojej globalnej sieci badawczo-

rozwojowej, Dyson realizuje ambitny plan w zakresie opracowywania nowych 

technologii dzięki globalnym zespołom koncentrującym swoje prace na 

ogniwach półprzewodnikowych, szybkich silnikach elektrycznych, systemach 

wizyjnych, technologiach uczenia maszynowego oraz inwestycjach w sztuczną 

inteligencję. Wewnętrzny zespół ds. robotyki firmy Dyson jest jednym z 

największych w Wielkiej Brytanii. Poza rozwijaniem swojej wewnętrznej 

działalności, firma realizuje również długoterminowy program badawczy 

Laboratorium Robotyki Dyson w Imperial College w Londynie. 

• Obrót w 2018 r. wzrósł o 28% do 4,4 mld GBP, a zysk o 33% do 1,1 mld GBP. Firma 

Dyson stale inwestuje swoje zyski w rozwój technologii i produktów, a także 

wsparcie swoich właścicieli. 

 

COŚ NA TEMAT KATEGORII PRODUKTÓW DYSON PROFESSIONAL 

 

• Dyson Professional stawia sobie za cel dostarczenie higienicznej technologii 

Dyson do każdego budynku na świecie. Zaopatrujemy przedsiębiorców w 

urządzenia, które rozwiązują problemy ignorowane przez innych w środowiskach 

takich, jak biura, porty lotnicze i hotele. 

• Suszarki Dyson są wymieniane jako efektywne w licznych studiach badawczych, 

na przykład tych przeprowadzonych przez Uniwersytet Bradford, Wlk. Brytania, 

Uniwersytet Philipps w Magdeburgu, Niemcy i Campden BRI, Wlk. Brytania. 

Badania wykazują, że suszarki do rąk Dyson Airbalide są higieniczne. Możemy 

również potwierdzić, że nadają się one do bezpiecznej instalacji w tych 

środowiskach, gdzie higiena odgrywa kluczową rolę, takich jak obiekty, w 

których znajduje się żywność oraz w szpitalach. 


