EGÉSZSÉGÜGYI
VÍZ SZŰRŐK
INFEKCIÓ KONTROL

INTENZÍV GONDOSKODÁS
A KÓRHÁZI IVÓVÍZRŐL
HATÁSOS VÉDELEM

A betegek biztonsága a
kórházakban alapvető
fontosságú, különösen az
olyan nagy kockázatú
területeken, mint a
hematológia, onkológia,
égési- és az intenzív
osztályok.

Az egyik legfontosabb kockázat a bakteriológia
infekcióban az amelyet a zuhany és a csapvíz
mikrobiológiai szennyeződése okoz. A vízzel terjedő patogének feldúsulnak a vízvezetékek
belsejében kialakuló biofilmben amennyiben a
kórház vízhálózatát a fogyasztási helytől távolabb
végzik.
A patogének a betegekhez jutnak, ha a vizet azok
gondozására használják.
A Pentair- amelyik a víztisztítás specialistája,-a
membránszűrők egy új generációját fejlesztette
ki speciálisan a kórházi használatra, amely a
használati ponton a zuhanyzó fejre, illetve a
vízcsapra szerelhető. A Zuhany Szűrő és a Csap
Szűrő gondoskodik a könnyű és megbízható
védelemről a legutolsó pillanatban mielőtt a beteg
a vízzel érinkezne.

TULAJDINSÁGOK & ELŐNYÖK

A Pentair Egészségügyi Vízszűrők a kórházak •
víztisztítása során régóta bizonyított membrán •
tecnológiát alkalmaz. A Pentair Egészségügyi •
Víztisztító Szűrők egy cserélhető szűrő betéttel •
vannak felszerelve. Ez a betét tartalmazza a cső
membránt, amely a mikroszkópikus pórusok
•
milliárdjaival rendelkezik.
A pórusok úgy viselkednek, mint egy ultrafinom •
szűrő amelyik visszatartja a baktériumokat és a •
gombákat, igy tiszta és biztonságos vizet biztosít a
betegeknek. A Csap Szűrő felszerelése a mosdón •
és a Zuhany Szűrő felszerelése a zuhanyzóban a
minimálisra csökkenti a betegek és a kezelést
•
végzők bakteriális fertőzését.
•

0.2 mikronos membrán
baktérium csökkentés > log 7
gomba szám csökkentés > log 4
Steril-kivitel a nagy kockázatú területekre/
minden baktériumra
Standard kivitel a közepes kockázatú
területekre edition/legionella megelőzélésére
CE Medical Class I (s) jelzéssel rendelkezik
Vonalkóddal rendelkező címke a betétcsere
könnyű doumentálásához.
Visszacsapó szelep előzi meg a betétcsere során
bekövetkezhető szennyeződést.
Könnyű szűrőbetét csere,
Specialis kulcs előzi meg az idő előtti betét
cserét
• Kevesebb hulladék ezért környezet barát
• Megnövelt használati dő –ezért 40%-al tovább
használható, mint más gyártó hasonló terméke.
• Ergonómiai kivitel

MEGNÖVEL VALIDÁLT MŰKÖDÉSI IDŐ

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

EGY FENNTARTHATÓ MEGOLDÁS

A Pentair Egészségügyi Víz Szűrők bakteriológiai biztonságot jelentenek a validált
működési időben, és ez jóval hosszabb,
mint a más gyártóké.
Ezt az támogadja, hogy a Pentair Egészségügyi
Szűrőket alaposan ellenőrzzük minden ide
vonatkozó mikrobiológiai előírás szerint
független laboratóriumok és klinikai kórházak
által.

A Zuhanyszűrő úgy néz ki, mint egy közönséges kézi zuhany. A súlya és a fogása
könnyű, mind a kórház alkalmazottai, mind a
betegek számára.
A Csapszűrő a meglevő vízcsapra felszerelhető és a megfelelő pozicíóba állítható.

A Pentair Egészségügyi Szűrő használata
egy fontos hulladék csőkkéntést is okoz. A
Zuhany- és a Csap- Szűrő két különálló részből áll, amelyik lehetővé teszi, hogy csak a
szűrő betétet cseréljük ki. Ez azt eredményezi,
hogy 50%-al kevesebb hulladékot okoz, mint más
gyártók hasonló terméke.
A Pentair Egészségügyi Szűrő nem csak a
betegeknek és a gondozóknak jó, hanem a
fenntarthatóság szempontjából is előnyös a
hosszútávú használata.
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