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Ruotsalainen innovaatio puhdistaa 
sisäilmaa tehokkaasti 

 
Ruotsissa kehitetty innovaatio, AirRevival puhdistaa sisäilmaa tehokkaasti kodeissa 
ja julkisissa tiloissa. Staattista sähköä hyödyntävä laite kerää epäpuhtaudet ikkunaan 
tai taustalevyyn ja puhdistaa huoneilmaa jo 30 minuutissa. 
AirRevival-tuoteperheeseen kuuluu kolme laitetta ja niitä saa nyt maahantuojalta 
Suomesta. 
 
Huono sisäilma on kasvava huolenaihe niin kodeissa kuin julkisissa tiloissa. Ilmassa 
esiintyvät bakteerit, allergeenit, homeitiöt ja muut epäpuhtaudet sairastuttavat hitaasti ja 
voivat johtaa pitkäaikaisiin ongelmiin ja ovat erityisen haitallisia astmaatikoille ja allergikoille.  

 

 

 



 

                              
 

 

 
AirRevival on kehitetty erityisesti käsittelemään nano-kokoisia, erittäin hienoja hiukkasia, 
jotka ovat myös haitallisimpia terveydelle. AirRevival-laitteen kehittäjä, ruotsalainen 
professori ja lastenlääkäri havaitsi yhteyden sisäilman ja lasten ylähengitystieinfektioiden 
välillä ja ryhtyi tutkimaan aihetta tarkemmin. Vuosien tuotekehityksen tuloksena syntyi 
ainutlaatuinen AirRevival, joka on otettu erinomaisesti vastaan Ruotsissa, missä 
EAC-tekniikkaa hyödyntäviä laitteita on tutkittu jo pitkään. 
 
Miten AirRevival toimii? 
AirRevivalin elektroninen ilmankäsittely, EAC-tekniikka hyödyntää sähköstaattista kenttää 
puhdistaakseen epäpuhtauksia huoneilmasta. Jo yhdellä AirRevival-laitteella voidaan 
sisäilmasta kaapata 90 prosenttia hiukkasista keskikokoisessa makuuhuoneessa. Laite 
vetää haitallisia hiukkasia ilmasta ja kerää ne lasiin tai peiliin, josta ne on helppo puhdistaa. 
Kun hiukkaset on kerätty ilmasta, ne pysyvät tiukasti kiinnittyneinä lasin pinnalla, eikä laite 
vapauta niitä uudelleen huoneilmaan. AirRevival käyttää hyvin vähän sähköä ja on äänetön, 
siksi se sopii myös lasten ja herkkäunisten makuuhuoneisiin.  
 
Päiväkodeissa vähemmän sairauspoissaoloja 
AirRevival vähentää haitallisia partikkeleita sisäilmasta jo 30 minuutissa käyttöönotosta. 
EAC-tekniikkaa on testattu laajasti muun muassa ruotsalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa 
jo yli vuosikymmenen ajan. Tutkimuksissa on osoitettu haitallisten hiukkaspitoisuuksien 
pienentyneen 80 prosentilla. Samoin AirRevivalilla tehdyt tutkimukset päiväkodeissa ovat 
osoittaneet lasten poissaolojen vähentyneen jopa yli puolella, mikä on ollut seurausta 
vähentyneistä ylempien hengitysteiden infektioista.  
 
AirRevival-järjestelmä täyttää eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset ja Euroopan Unioni on 
tunnustanut teknologian toimivaksi. Lisäksi AirRevivalin tehon on osoitettu täyttävän WHO:n 
ilmanpuhdistustekniikalle asetetut vaatimustasot. 
 
www.airrevival.fi 
 
 
 
 

 

 

 



 

                              
 

 

Tuotteet 
 
 

 
 
AirRevival 01 Kotiin 
199,00 € 

 
 
AirRevival 02 Autoon 
159,00 € 
 

 
 
AirRevival 03 
Taustalevyllä  
229,00 € 
 

 
 
AirRevival 04 Flexible 
Autoon tai kotiin 
189,00 € 
 

Lisätiedot, kuvat ja tuotenäytteet 
Valmistaja: Svenska Neoventor Medicinsk AB 
Markkinointi ja jälleenmyynti Suomessa: Denna Care Oy  

Henna Lindfors  
info@airrevival.fi 
www.airrevival.fi 
p. 046 600 6430 

Svenska Neoventor Medicinsk Innovation AB on ruotsalainen yritys, joka valmistaa 
patentoitua AirRevival-ilmanpuhdistinta.  

Denna Care Oy on suomalainen vuonna 2017 perustettu terveyden ja hyvinvoinnin 
tuotteisiin keskittyvä asiantuntijayritys, jolla on AirRevival-tuotemerkin myyntioikeudet 
Suomessa.  
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