biosanitizer-automate

dezynfekcja powierzchni poniżej 30 minut

biosanitizer-automate
dezynfekcja trudno dostępnych powierzchni

Biosanitizer-Automate zastępuje żmudną dezynfekcję manualną, która często
ze względu na brak czasu była wykonywana niedbale. Dzięki biosanitizer-automate zdezynfekujesz wszystko i
wyeliminujesz ryzyko skażenia krzyżowego personelu i pacjentów. Są to
tylko niektóre z zalet systemu biosanitizer-automate.

Zakażenia szpitalne, patogeny i „superbugs” stają się coraz większym problemem w placówkach służby zdrowia
na całym świecie. Rewolucyjna technologia saniswiss udowodniła swoją
skuteczność wobec wielu patogenów,
w tym na gronkowiec złocisty odporny
na metycylinę (MRSA), Clostridium difficile, bakteriie rodzaju enterokoków
opornych na wankomycynę (VRE), norovirus oraz wiele innych bakterii gram
ujemnych.

Automate dobiera potrzebną ilość środka
biosanitizer do wielkości pomieszczenia.
Po zakończonym procesie sam się wyłącza.
Wystarczy kilka minut, aby zdezynfekować
całkowicie powietrze i powierzchnie (3 minuty dla 20 m3), w tym miejsca niedostępne
tradycyjną metodą dezynfekcji.

skuteczny
Aktywność mikrobiologiczną zapewnia
ekologiczny środek biosanitizer S, opaty na wodzie z <2% nadtlenku wodoru.
Automate został wyposażony w opatentowany podgrzewany system venturiego,
który dodatkowo zwiększa aktywność
mikrobiologiczną produktu. Codzienna
dezynfekcja przeprowadzana przez 7 dni
neutralizuje do bezpiecznego poziomu
ilość mikroorganizmów. Środek biosanitizer S spełnia wymogi dyrektywy medycznej
93/42/EEC, posiada znak CE1253 oraz spełnia niemieckie standardy DGHM.

genialny
Nasz rewolucyjny automatyczny system
dezynfekcji, który jest połączeniem środka
biosanitizer S i urządzenia Automate zapewnia bardzo wysoką jakość dezynfekcji.
Dezynfekcja przeprowadzana jest automatycznie, docierając również w miejsca trudno dostępne.

przed

po

przewyższa standardy
działanie bakteriobójcze, zgodnie z
EN 1040, EN 1276 (< 30 sekund)
• pseudomonas aeruginosa
• escherichia coli
• enterococcus hirae
• staphylococcus aureus
• proteus vulgaris
• staphylococcus épiderme
• MRSA
• clostridium difficile cellules
• listeria
• streptococcus pyogènes
• salmonella Typhimurium
• shigella sonnei
• klebsiella pneumoniae
• VRE

działanie przeciw grzybom
i drożdżom zgodnie z EN 1275,
EN 1650, EN 13624 (< 5 minut)
• candida albicans
• aspergillus niger
działanie przeciw gruźlicy zgodnie
z EN 14348
• mycobacterium avium
• mycobacterium terrae
działanie sporobójcze zgodnie
z EN 13704
• clostridium difficile spores

działanie przeciwwirusowe (<30 sek)
• HBV
• HCV
• HIV
• BVDV
• grippe humaine
• SRAS
• vaccinia
• H5N1
• H1N1
działanie zgodne z EN 14476
• norovirus
• adénovirus
• rhinovirus
• rotavirus

ekonomiczny
Przenośny, Automate może być zainstalowany w dowolnym miejscu. Jedno urządzenie jest w stanie zdezynfekować wiele pomieszczeń o wielkości do 350 m3.
Automate zużywa minimalną ilość środka
(3ml/m3). Dezynfekcja powinna być regularnie powtarzana w celu utrzymania niskiego poziomu mikroorganizmów.

bezpieczny
Dezynfekcja odbywa się bez obecności pacjentów. Biosanitizer nie pozostawia żadnych śladów, wilgoci, jest bezpieczny w
kontakcie z różnymi powierzchniami, a także urządzeniami elektronicznymi.

szybkie użytkowanie pomieszczenia
System biosanitizer-automate dezynfekuje
wszystkie powierzchnie oraz powietrze w
czasie poniżej 5 minut. Zalecane jest odczekanie 30 minut. Następnie pomieszczenie
może być użytkowane po wcześniejszym
przewietrzeniu.

nietoksyczny
W przeciwieństwie do klasycznych środków chemicznych, biosanitizer nie posiada
standardowych pomarańczowych znaków
ostrzegawczych. Nie zawiera metali ciężkich czy kwasów nadoctowych. Gwarantuje
pełne bezpieczeństwo personelu, środowiska oraz dezynfekowanych materiałów. Po
użyciu pozostawia przyjemny zapach .

ustawienie czasu i powierzchni
Xn : nocif
Xi : irritant

F : facilement
inflammable

N : dangereux pour
l'environnement

C : corrosif

sucha mgła

biosanitizer-automate

stworzony dla służby zdrowia

wiele obszarów zastosowań

Początkowo nasz system automatycznej dezynfekcji został opracowany w celu rozwiązania
problemów zakażeń krzyżowych w szpitalach,
pokojach zabiegowych, gabinetach stomatologicznych, laboratoriach, placówkach rehabilitacyjnych, izolatkach oraz karetkach pogotowia.

Problem kontroli zakażeń nie dotyka jednak tylko
służby zdrowia. Z tego względu nasz system może
być używany w różnych obszarach zastosowania,
takich jak: transport (lotniczy, kolejowy, morski,
drogowy), przedszkola, szkoły, restauracje, hotele, zakłady pogrzebowe itp.

dane techniczne
moc
napięcie
częstotliwość
natężenie
natężenie max.
prędkość turbiny
pojemność naboju
waga
waga netto
wymiary

1000 W
230 V
50 , 60 Hz
4,5 A
10 A
22000 t/min
750 ml
6,5 kg
5,8 kg
39 cm x 53,6 cm x 29 cm

osiągi
prędkość powietrza na wylocie
max. objętość pomieszczeia
max. pobór środka
pobór środka

80 m/s
350m3
350ml/h
3ml/m3

opcje
włącznik czasowy, montaż ścienny, szalka petriego,
butelka750ml, kanister 5000ml.
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