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Пречистватели на въздуха

Хигиенна практика на въздуха

 

Пречиствателите на въздуха
предпазват персонала и пациентите
от патогени и химикали.

 

национален
център за 

след-печатни
решения
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Медицинските практики са едно от местата с 
най-висока плътност на бактерии и вируси. През 
есенния и зимния сезон на настинка и грип чакал-
ните могат да се превърнат в сериозен източник на 
инфекция. Докато дезинфекцията на ръцете и 
повърхностите е станала стандарт в медицинската 
индустрия, хигиената на въздуха не се обсъжда 
широко. Пречиствателите на въздух визуално 
пречистват въздуха в помещенията бързо, лесно и 
без никакви химически дезинфектанти.

Хигиена на въздуха чрез пречистването му. 

Оптимизирайте хигиенната си защита
с естествени средства.
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Въздухът като източник на инфекция
Лекарите, терапевтите и медицинският персонал са 
изложени на повишен риск от инфекция в лечебни-
те кабинети. Най-добрият начин да се предпазите 
от инфекция е минимизиране на пътищата на 
инфекция и прекъсване на веригите на инфекция. 
Въздушната дисперсия на патогени и инфекции, 
пренасяни във въздуха, може да бъде значително 
намалена и сведена до минимум. Пречиствателите 
на въздух помагат да се прекъсне веригата на 
инфекция и да се предотврати разпространението 
на вредни вещества и патогени.

Защитете себе си и своя персонал

Анкетите показаха, че много пациенти се чувстват 
неудобно да седят в чакални. Това безпокойство е 
напълно разбираемо, тъй като е практически 
невъзможно да се избегне контакт с микроби в 
чакални и лечебни клиники. Тъй като повечето 
инфекциозни заболявания се предават чрез инфек-
ции, пренасяни във въздуха, пречиствателите на 
въздуха са идеалното решение за защита на паци-
ентите срещу инфекции и преди всичко вторични 
инфекции. Рискът от инфекция е значително 
по-висок, когато имунната система вече е слаба.

Защитете пациентите си

-

Здравословен околен въздух

Бактерии и
вируси  

Плесени спори и 
гъбични токсини

Химикали и 
изгорели газове

Фин прах и
прахови частици

Полени и
алергени

Алергени от акари
за домашен прах

При 74% въздухът представлява най-голям дял от 
вещества приемаме всеки ден. Химикали, прах и 
микроорганизми - всичко това се съдържа във 
въздуха, който дишаме. Ето защо трябва да помис-
лим как можем да запазим въздуха в помещението 
без патогени и вредни вещества. Рискът от инфек-
ции, пренасяни във въздуха, е особено висок в 
помещения, предназначени за няколко души. 
Пречиствателите на въздух IDEAL могат надеждно 
да сведат до минимум тези патогени и вредни 
въздушни частици.
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