
Senseair Safe Start

Vad betyder beröringsfritt alkotest?
En sammanställning av Senseairs syn på tester med vår teknik

Covid-19
I dagsläget anser vi inte att det är helt klarlagt hur Corona-
viruset sprids med avseende på hur länge det kan finnas 
i luft, hur mycket som behövs för att överföra smitta,  och 
hur länge det överlever på olika ytor utanför kroppen.
Därmed kan vi inte undersöka eller uttala oss när det gäller 
detta specifika virus. Så snart bilden klarnar planerar vi en 
omfattande studie med den kunskap som finns då.
(Augusti 2020)

Vår utrustning och hanteringen 
Vi har 2 typer av testutrustning, den ena är en väggfast 
installation (Senseair Wall), den andra är en fordons- 
installation (Senseair Go).
Det som är gemensamt för båda enheterna är att sensorn 
är densamma och därmed är båda baserade på ett utand-
ningsprov (i motsats till ett blåsprov).Utandningen kan ske 
3-5 cm från inloppet.

Något om hur sensorn fungerar
Vår sensor innehåller ett fläktsystem som vädrar ur 
apparaturen för att neutralisera luften mellan varje test.
Som vi ser det är detta en fördel ur smittosynpunkt. En 
infraröd stråle mäter alkoholhalten i utandningsluften och 
jämför den med en annan mätpunkt som mäter CO2, som 
är det vi huvudsakligen andas ut.

Senseair Wall

Senseair Go

För att visa luftströmmar vid utandning har vi använt synlig rök
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Detta gäller båda enheterna

Om du tvättar dig med handsprit bör du hålla händerna 
borta från munnen då alkohol kan följa med din utand-
ning vid test. Då kan testet bli positivt. Hur företaget 
agerar, beror på policyn men det brukar vara att man 
testar igen efter 5 minuter.

Städning och rengöring
För dig som städar eller vill desinficera med ytsprit på 
våra enheter kan vi lugnt säga att det är bara att göra 
rent. Vår sensor degraderas inte av alkohol (det gör 
bränslecellsbaserade mätare). 
Vänta gärna 30 minuter efter rengöring så att rengö-
ringsspriten inte blir en del av testet.

Filterbyte
Om du måste byta filter i enheterna rekommenderar vi 
att du använder skyddshandskar och rengör enligt era 
rutiner eller t.ex. vårdgivarguidens rekommendationer 
för medicinsk utrustning1

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/smittamne-handlingsprogram-och-riktlinjer/smittrening-ventilator-vid-covid-19.pdf
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Detta gäller båda enheterna

Detta gäller enbart för Senseair Wall
Beröringsfritt betyder att: 
•Du kan scanna kortet på 3-5 cm avstånd
•Du kan andas mot sensorn på 3-5 cm avstånd
•Du behöver inte röra något för att aktivera den

Senseair Wall

Senseair Go

Detta gäller enbart för Senseair Go
•Du kan scanna kortet på 3-5 cm avstånd
•Du kan andas mot sensorn på 3-5 cm avstånd
Beröringsfritt beror på installationen i fordonet.
Vissa har installerat så att handenheten inte behöver lyftas från hållaren för att 
göra provet, andra inte.
Nästan alla kunder som har Go installationer har också Wall enheter på de 
platser där förarna och personal samlas när arbetsdagen börjar. Det kan vara 
värt att rekommendera att du använder Wall enheten om du vill undvika hante-
ringen av Go i fordonet. 
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