
A melhor barreira de proteção para si, para os seus
colaboradores e clientes.



Purif’Air e os outros
OZONE e UVc

Ozono

• Tratamento pontual e intensivo
• Unidades autónomas e transportaveis
• Toxico para o ser humano 
• Barreira não proactiva e eneficaz na 

transmição pessoa a pessoa.

Uvc
• Traitamento na passagem do ar,  não

trata superficies
• Nãopimpede a contaminação de pessoa a 

pessoa nem de pessoa a superficie
• Exposição nociva ao ser humano
• Barreira não proativa e eneficaz na 

transmição pessoa a pessoa

Purif’Air

• Composto por um catalisador patenteado associado 
ao Uvc - eficácia reforçada

• Sistema natural, inofensivo para os seres humanos 
e o seu ambiente. Eficaz e pró-ativo na 
contaminação entre indivíduos

• Transforma o ar numa barreira 
• introduzindo oxidantes naturais. Ativo no ar 

ambiente, erradicação superior a 99% de bactérias, 
vírus, odores, partículas finas e alergénios.

• Sistema adaptável a todos os sistemas 
(Climatização, Ventilação, Aquecimento), novos ou 
antigos e todos os fluxos de ar.

Fotocatálise Purif’Air

Fotocatálise

• Catalisador acoplado a Uva que limita a 
eficácia do fluxo de oxidantes e assim
dimunui a eficácia contra bactérias e 
virús à des Uva ce 

• Não trata superficies e o débito de ar é 
limitado

• Aparelhos unicamente adaptaveis a 
saidas de ar. Necessidade de multiplos
equipamentos por edificio

• Normas especificadas mas sem teste de 
eficácia comprovados

O ar é purificado no momento do tratamento, mas  não impede a 
contaminação de pessoa a pessoa

Eficaz e proativo na proteção de pessoa a 
pessoa e pessoa a superfície



Uma solução Purif'Air: duas tecnologias

AOP REME 

Estes oxidantes naturais são diluídos no fluxo de ar e permanecem 
presentes em espaços; o ar torna-se uma barreira proactiva entre 

indivíduos e protege contra a contaminação.

A tecnologia AOP combina UVC com um catalisador patenteado (liga de 
titânio/ródio/prata) e purifica o ar eliminando vírus, bactérias, fungos, 

bolores e odores.

O REME leva todos os benefícios da tecnologia AOP e 
complementa o processamento da tecnologia inicial com 

tratamento eletromagnético (Plasma de Iões) 

O tratamento é 99% eficaz (testado e confirmado pelo  
laboratório de biossegurança BRI de renome mundial

Para além da ampla gama de tratamentos com DOP, a REME 
permite o tratamento de micropartículas (partículas finas).

O tratamento é 99% múltiplo e eficaz (testado e confirmado por um 
laboratório de biossegurança de renome mundial, BRI).



Tabela comparativa
O mercado atual PURIF’AIR 

Ozono
(Tóxico para os seres 

humanos)
Lâmpadas Uvc AOP REME

Eficácia: 

Eliminação ativa de vírus no ar ambiente (espaço interior)

Eliminação ativa de bactérias no ar ambiente (espaço interior)

Eliminação de fungos e bolores

Eliminação de COV (composto orgânico volátil) e odores

Eliminação de micropartículas

Superfícies tratadas

Volumes processados

Barreira pró-ativa

Segurança : 

Sistema natural

Sistema inofensivo para humanos

Custo e instalação :

Baixos custos de manutenção

Adaptabilidade na instalação



PURIF'AIR: Mais de 99% de erradicação
num amplo espectro

Categorias definidas pela OMS com base na resistência das bactérias aos antibióticos e 
realmente tratados com purif'air

Bactérias e vírus de categorização crítica:
Coronavírus (testado em SARS - H1N1 -
H5N1)
E-Coli - Escherichia Coli
Bactéria pseudomonas

Bactérias e vírus de categorização elevada:
Vírus Norwalk
Staphylococcus aureus
MRSA - estafilococo dourado

Outros organismos tratados:
(Fungos)
Stachybotrys Chartarum
(COV)
Formaldeído: Formol
Odores químicos e fumos
(Bactérias)
Bacillus Globigii
Bacilo Cereus
Cândida Albicans
Humidades / bolores

Bactérias e vírus de categorização média : 
Estreptococos pneumoniae
Estreptococos
Listeria



Memorial Hospital - Lima St. Helena
Southern Maryland Hospital - Detroit
Hospital Universitário - Nova Iorque
Hospital Pediátrico - Boston
Centro Médico de Detroit
Hospital Pediátrico - Texas
Hospital Da Universidade de Duke
Hospital Henry Ford 
Centro Oncológico - Fox Chase
Instituto Oftamológico - Bascom Palmer

Exemplo de clientes equipados  nos últimos 15 anos

SECTOR TERCIÁRIO

Clínica Veterinária - Belvedere
Clínica Veterinária - Tsawwassen

Hotel Excelsior
Hotel Ritz Carlton 
Hilton Lake Pointe Boat Club 
Casino de Washington 
Hotel Crown Plaza 
Sede olímpica dos EUA

SETOR DA SAÚDE

SETOR HOTELEIRO

Hospitais equipados:

Hospital Oriental do Fígado  e vesicula Biliar - Xangai
Hospital de Oftalmologia - Shanxi
Hospital Nº 2 - Hangzhou
Hospital Nº 1 - Maoming Guangdong
Hôpital N°3 - Liaoyang

Centro Médico Al Khalidi de Amman

Hospital Universitário - Turku
Hospital do Regimento de Defesa Aérea - Helsínquia
Hospital Central da Finlândia - Jyvaskyla
Hospital Ortopédico - Turku
Humalsito para Turku
Serviço de Saúde Puolakka - Lappeenranta

Hospital Universitário Oulu - Oulu
Centro de Saúde Ylivieska - Ylivieska

China

Jordânia

Finlândia

Laboratórios Reais de Análise e Investigação
Montado - Rabat  
O laboratório P3 do hospital militar - Rabat 
Clínica privada do Rei Mohamed VI - Rabat 

Marrocos

Centro de Reabilitação de Rijndam –
Grupo Francônia de Roterdão –

Schiedam NIM - Fundação ShDH Nijmegen –
Centro de Reabilitação do Reno de Haarlem –

Hospital Regional de Leiden Riverland –
Tiel RIAGG - Maastricht Sutphene –
Zutphen Olmen Es Foundation - Appelscha Slingeland
Hospital - Doetinchem

Países Baixos

Empresea House  de alergologia
Vigia Hospital 
Hospital Obstétrico e Hospital José Domingo De Obaldia el 
Vigia 
Secretaria Nacional do Hospital Materno-Infantil para a 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
Fundo de Segurança Social

Panama

Instituto Militar de Medicina - Varsóvia

Polonia

Estados Unidos

Escritório - CIA
Escritório - FBI
Centro Espacial Kennedy
Base Aérea de Eglin
Base Aérea de Macdill
Florida State College - Jacksonville 
Colégio Comunitário - Hillsborough
Escolas Públicas Goddard - Chicago 
C.C. Dickson Company
Sede do Office Depot
Escritórios- Google
Escritórios - Microsoft
Universidade de Miami 
Universidade da Floride
Universidade do Alabama

Estados Unidos

Estados Unidos

Clínicas :

Hospital de Pequim - Tiantan Pugua
Hospital de Dermatologia - Dalian
Hospital Sichuan - Huaxi



99% de erradicação do agente patogénico tipo 
CoronaVIRUs H1N1 

                   99% de erradicação do agente patogénico tipo                                                                     
C                 Coronavírus H5N1 
 

 99% de erradicação do agente patogénico NOROVIRUS 
          

                        

                       99% erradicação do agente patogénico  
                   ESTAFILOCOCOS 
 

96% de erradicação do STREPTOCOCCUS 
 

99% de erradicação do agente patogénico 
PSEUDOMONAS sp. 

                   99% de erradicação do agente patogénico LISTERIA. 

 

                      99% de erradicação do agente patogénico ESCHERICHIA COLI. 
 

 

                    99% erradicação do agente patogénico BACILLIUS GLOBIGII  
 

  

 99% erradicação do agente 
patogénico ESTAFILOCOCOS AUREUS 

 

99% de erradicação do agente patogénico TUBERCULOSE 
 

 

99% erradicação do agente patogénico 
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 

 

96% erradicação do agente patogénico LEGIONELLA 
 

 

99% de erradicação do agente patogénico SALMONELLA 
 

 

99% erradicação, BACILLIUS CEREUS patogénico 
 

 

                       99% erradicação, clostridium difficile patogénico 
 

FORMALDEÍDO reduzido a menos de 0,05ppm 
(limiar genético 0,1 ppm) 

 

                     PARTÍCULAS FINAS (MICROPARTÍCULAS) - PRODUTO REME 
 

 
                FORMALDEÍDO reduzido a menos de 0,05ppm (limiar genético 0,1 ppm) 

Testado pelo   California  Microbiology Center 97%  
Reduções em Mofo, 90% de Leveduras, 99% de Bactérias 

 

COMPOSTOS CHISIC e ODEURS 

Testado pelo Laboratório independente de Engenharia 
GC/MS e CW 
Resultados das reduções:  80% Sulfureto de 
Hidrogénio, 100% Metilo Mercaptano, 30% Dissulfato    
de   Carbono, Acetato   de Butilo 100%, Metarcilino 
100% Metilo, 55%   compostos químicos de limpeza 
produtos, 72% odores de animais, 63% odores de 
perfume, 70% odores de cigarros  

TESTES ELABORADOS PELO BRI (LABORATÓRIO DE CLASSE 3)
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO EM BIOSEGURANÇA DA UNIVERSIDADE DO KANSAS



Tecnologia testada e aprovada

• Biosecurity Research Institute (BRI): Laboratório de referência global 
sobre todos os assuntos sobre bio defesa.

• Laboratório de Contenção biológica de Segurança Biológica nível 3 e 
autorizado a trabalhar em agentes patogénicos biológicos para seres 
humanos. 

• Atualmente realiza os testes, a investigação e o desenvolvimento sobre a 
eficácia de duas das vacinas contra o Covid-19.

• Conclusão da maioria dos testes, confirmam a eficácia da tecnologia 
Purif’Air.

Laboratórios independentes de ensaio e organismos de certificação independentes: 



Vídeo explicativo: PURIF'AIR

https://youtu.be/RK_D504EKI4


A gama PURIF'AIR

Vários tipos de produtos disponíveis em função das suas necessidades:

1. Uma versão que 
pode ser adaptada 
ao seu sistema de 

ventilação pré-
existente e ao fluxo 

de ar produzido

2. Uma versão 
autónoma que se fixa 

à parede, com 
ventilação incorporada

3. Uma versão portátil que 
rapidamente se instala em 

todo o lado, conectando-se a 
uma simples tomada de 

corrente



Testemunhos PURIF'AIR



O Eden Garden é uma instituição no Canada que oferece 
cuidados a idosos com demência. Habitam nesse lar cerca 
de 130 idosos com demência e ainda dão apoio a mais 160 
como centro de dia. Instalaram o Purif’Air em Abril de 2003 
e desde então a remoção dos odores e a purificação do ar 
conseguiram inverter a condição financeira passando de 
um prejuízo de 97 200$ para um lucro de 97 299€. 
Pouparam 19 400$ em químicos e obras para remoção de 
maus odores. Deixaram de ter óbitos por pneumonia e 
doenças transmissíveis. Inclusive têm uma lista de espera 
para residentes de 25% da capacidade total do lar.

Remoção de microrganismos 
patogénicos 

e odores 



Infeções hospitalares
< 0,7%

Um estudo de prevalência sob a alçada da OMS em 55 
hospitais de 14 países representativos de 4 regiões da 
OMS revelou que aproximadamente 8,7% dos doentes 
hospitalizados apresentam infeções nosocomiais. 
Tikhomirov E. WHO Programme for the control of Hopitaler Infections. Chemiotherapia, 1987,3.148-151

Num estudo europeu com doentes adultos, a taxa de 
doentes com infeção nosocomial foi de 17,5%
Dumpis U et al. Prevalence of nosocomial infection in ywo Latvian hospitals. Euro Surveill 2003;8:73-8

No hospital geral S. Antonio (Porto), e de acordo com os 
dados da sua Comissão de Controlo de Infeção, a incidência 
de infeção hospitalar nas Unidades de Medicina foi cerca de 
15% na primeira metade da década de 90, tendo diminuído 
para cerca de 8% nos anos seguintes. Quanto à taxa de 
infeções Nosocomiais de 2003 a 2007 oscilou entre 16,4 e 
17,6% em doente internados.
CCI. Incidência da Infeção Hospitalar nas Unidades de Medicina no ano de 2006. HGSA 2007;15:5-14.
CCI(2004). Manual da Comissão da Infeção. Porto: Hospital Geral de Santo António.

Redução de infeções nosocomiais para 0,7% num hospital no 
Panamá. Sistema REME em ação com atividade na 
transformação de micro partículas em macro partículas 
beneficiando doentes com condições respiratórias.



Remoção de 
microrganismos 

patogénicos 
e odores 

Na Universidade de Hillsborough na Florida 
houve uma significativa descida da abstenção as 
aulas e uma elevada redução de odores nas 
instalações. Através da purificação do ar a 
permanência dentro do campus da Universidade 
tornou-se muito mais agradável permitindo a 
estudantes e docentes uma maior qualidade de 
vida.



A Equipe de Hóquei em gelo do Oulum Karpat, consegue manter os jogadores protegidos de agentes 
patogénicos e odores habituais em balneários, purificando o ar e desinfetando os equipamentos  

Remoção de 
microrganismos 

patogénicos 
e odores 



Um companhia internacional de fornecimento de 
equipamentos e consumíveis para escritórios adquiriu 
dois equipamentos Purif’Air com sucesso na eliminação 
de odores no auditório da sede com cerca de 2000m2. 
Tinham utilizado filtros de carbono sem sucesso 
anteriormente colocando em sobrecarga o sistema de 
ventilação.

Remoção de 
microrganismos 

patogénicos 
e odores 



Os produtos da gama PURIF'AIR são fabricados nos Estado Unidos pelos detentores desta 
tecnologia de oxidação avançada há mais de 20 anos com mais de 1 milhão de unidades 
instaladas em todo o mundo. Esta tecnologia única é integrada em muitas áreas nos 
setores médico, agrário, militar, industrial, marítimo; terciário, comercial, hoteleiro e 
educação. 

 

Os produtos PURIF'AIR são fabricados nos Estados Unidos e são testados e/ou aprovados 
por:  

 

Os seguintes organismos: TUV, UL, ETL, UE, EPA e CSA.  
O Instituto de Investigação de Energia Elétrica do Departamento militar   e agrícola 
dos EUA  
Os governos do Japão, Canadá, China, Estados Unidos, União Europeia 

 

Além disso, estes dispositivos   foram referenciados no plano de  proteção   "Norovirus e 
MRSA" das maiores cadeias de restaurantes dos EUA, cadeias de hotéis,parques temáticos, 
linhas de cruzeiro, escolas públicas  e hospitais.  

 

 Em anexo está um resumo dos principais estudos e testes realizados por institutos de 
investigação académica e laboratórios independentes de biotecnologia.   

RESULTADOS DOS TESTES SOBRE TECNOLOGIA DE 

OXIDAÇÃO AVANÇADA



ENSAIOS REALIZADOS PELO LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO EM 
BIOSEGURANÇA 

"BRI" (Laboratório de nível de classe 3) 

(Instituto de Investigação em Biossegurança, localizado   dentro da Universidade de 

Kansas_Pat Roberts Hall)  
 

Especializado no estudo de bio contaminantes, o laboratório é mundialmente  conhecido 
pela sua investigação em biodefesa. É um laboratório de classe 3, um nível que lhes 
permite trabalhar com agentes patogénicos do tipo coronavírus, tais como H5N1, H1N1. 
Este laboratório está atualmente a trabalhar ativamente no  Covid-19. 

 



TESTES DE ESPIRROS - Testes a uma distância de 

92cm REME:  99% da erradicação dos germes 

 

AOP: 78% de erradicação de germes 
Testado em câmara de simulação de espirros 

 
Segurança 

É normal questionarmos a segurança a longo prazo de qualquer tecnologia de tamanha 
eficiência e tão diferente do que o mercado oferece. Estas questões são regulares nas 
nossas sociedades  e, em especial, em  tecnologias significativamente mais eficazes  do 
que os métodos ou produtos   existentes.   
A tecnologia de oxidação avançada permite o desempenho apresentado neste documento 
e indubitavelmente enquadra-se na categoria de tecnologias que nos questionam.   Isto é 
evidente quando  vemos o espectro  muito amplo de  vírus e bactérias  que o sistema pode 
eliminar fazendo  do ar uma barreira ativa permanente.  

 

A vantagem trazida pela nossa avançada tecnologia de oxidação não se encontra no 
oxidante (Hidroperóxidos), mas no método patenteado que permite que seja produzido e 
carregado no ar.  O oxidante ativo carregado no ar pelos nossos produtos é um grupo de 
oxidantes conhecidos como Hidroperóxidos. Os hidroperolídeos fazem parte do nosso 
ambiente natural há mais de 3,5 mil milhões de anos.  Os hidroperolídeos são gerados 
naturalmente no nosso ambiente assim que 3 componentes naturais estão presentes:  
Oxigénio, humidade, a energia de um campo eletromagnético.    

 

Os hidroperolídeos são muito eficazes (demonstrados neste documento) para destruir vírus 
e bactérias. Estes oxidantes, inofensivos para humanos, animais ou plantas, destroem a 
membrana que protege vírus e bactérias que morrem instantaneamente. Têm também a 
capacidade de atacar a estrutura molecular de agentes patogénicos e   odores para 
neutralizá-los.  A quantidade de hidroperóxidos necessária num espaço fechado para 
conseguir essa ação é muito inferior à quantidade que encontramos permanentemente no 
ar exterior. A tecnologia de oxidação avançada patenteada da nossa gama de produtos 
permite-lhe produzir nos seus espaços interiores os oxidantes naturalmente presentes na 
natureza.   

 

Até à data, não existe qualquer risco para a saúde causado pela exposição a 
hidroperóxidos. Considerando que fomos expostos a estes oxidantes na natureza desde      
o primeiro homem na Terra, é razoável considerar que os hidroperoxídos são seguros.  
Durante mais de 20 anos,  mais de 1 milhão  destes    sistemas foram utilizados com  
sucesso  em todo o mundo.  

 
Os testes apresentados neste trabalho foram todos realizados por laboratórios, universidades e centros 
de investigação especializados. Todos os testes foram  financiados pelos clientes para garantir a sua 

independência e  veracidade 



EXEMPLO: EXCERTOS DO RELATÓRIO     DO LABORATÓRIO DE 

BIOSSEGURANÇA (BRI) SOBRE O VÍRUS CORONAVORUS H1N1  



         Teste de qualidade do ar laboratório 

francês EUROFINS 
 

Testámos também  os efeitos  sobre a   qualidade do ar  com  o  laboratório francês 

EUROFINS, que realizou  testes durante 28 dias em novembro de 2020. 
 

Os poluentes  foram   continuamente injetados numa  sala durante 28 dias. 
Abaixo está o gráfico que resume os resultados, em vermelho a peça sem 
PURIF'AIR,  em verde a peça com PURIF'AIR. 

 

Estes testes de um laboratório francês corroboram os  que  já tínhamos de    
laboratórios americanos  e confirmam a incrível eficiência deste sistema.  



Contactos

A equipa                    agradece a sua confiança, 
continuaremos à sua disposição.

Técnico Comercial

João Paulo Ferreira  tel: 933 024 013 

Email: joao.ferreira@bsafesolutions.pt

Direção Geral    

Cândido Pires  Tel: 917 516 236

Email: candido.pires@bsafesolutions.pt


