
P R O F E S S I O N A L PROBLEMU I REZULTATY!
ZOBACZ ROZWIĄZANIE

Z perspektywy jakości powietrza w gabinetach weterynaryjnych
problem ten doskwiera nie tylko pracownikom lecznicy, ale także
właścicielom pupili, przez co wpływa on negatywnie na postrzeganie
placówki i stwarza niepotrzebne ryzyko zachorowań.

Największym wyzwaniem, jakiemu na co dzień „stawia czoło”
personel placówki, stają się zapachy pochodzenia zwierzęcego
oraz wszechobecne patogeny przenoszone przez zwierzęta
i rozprzestrzeniające się w powietrzu, które wobec dużej ilości
klientów korzystających z usług kliniki, stanowią poważny
i trudny do rozwiązania problem – lecznicę odwiedza
ok. 80-100 klientów dziennie, co oznacza od 100 do 120 zwierzęcych
pacjentów każdego dnia.

Klinika weterynaryjna w South Elgin w stanie Illinois w Stanach
Zjednoczonych to mała lecznica zwierząt, oferująca niemal
pełen zakres usług od zaawansowanych technik chirurgicznych,
przez diagnostykę i dbałość o dobrą kondycję zdrowotną,
aż po porady w sprawie żywienia i dbania o dobry stan zdrowia
zwierząt domowych. Właściciel kliniki, dr Adam Conroy chciałby,
aby w przyszłości placówka oferowała absolutnie wszystkie usługi
„na miejscu”, bez odsyłania klientów do innych, wyspecjalizowanych
lecznic.

PROBLEM

W przyszłości chcielibyśmy,
aby klinika oferowała pełen
zakres usług, a w gabinetach
weterynaryjnych powietrze
było wolne od nieprzyjemnych
zapachów i patogenów,
przenoszonych przez
domowe zwierzęta.

i patogeny w klinice weterynaryjnej.
AeraMax® Professional eliminują zapachy
Zobacz, jak oczyszczacze powietrza

South Elgin, IL
Klinika weterynaryjna
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CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Weterynarz
– właściciel kliniki weterynaryjnej
South Elgin, IL

Adam Conroy„Planujemy inwestycję w te urządzenia [AeraMax® Pro]
i ich instalację w pozostałych pomieszczeniach kliniki,
aby zapewnić jeszcze lepszą jakość powietrza.”

AeraMax® Pro III (SKU 9433401)
Urządzenie dostępne jest również

w wersji wolnostojącej
AeraMax® Pro IIIS (SKU 9450101)

Oczyszczacze powietrza AeraMax® Professionel działają w oparciu
o 4-stopniową filtrację powietrza. Filtrowanie wstępne wychwytuje
duże cząsteczki, filtr węglowy pochłania nieprzyjemne zapachy
oraz lotne związki organiczne, certyfikowany filtr True HEPA
z powłoką antybakteryjną absorbuje i usuwa 99,97% mikrobów
z powietrza, w tym alergeny, zarazki, wirusy, bakterie i zarodniki pleśni,
a bipolarny (2-biegunowy) jonizator PlasmaTrue™ poprawia efektywność
urządzenia w usuwaniu cząstek stałych.

Szczególnie ważna jest eliminacja z powietrza patogenów
zwierzęcych, które na drodze ewolucji stały się chorobotwórcze dla ludzi.
Ryzyko zakażenia dotyczy szczególnie osób mających bezpośredni
kontakt ze zwierzętami w ramach obowiązków zawodowych.
Aby ustrzec się przed tymi patogenami i ich działaniem klinika
przykłada dużą wagę do przestrzegania nie tylko podstawowych
zasad higieny i spełniania norm sanitarno-epidemiologicznych,
ale również dba o odpowiednią jakość powietrza.

Po zainstalowaniu urządzeń [AeraMax® Pro] jakość powietrza
w gabinetach weterynaryjnych, pomimo dużego obłożenia placówki,
uległa znacznej poprawie – „zapachy zwierzęce nie są już tak dotkliwe
dla personelu jak dotychczas, przez co uległo poprawie również
ich samopoczucie i komfort pracy” – stwierdził Conroy.

REZULTATY

Profesjonalne oczyszczacze powietrza AeraMax® Professional,
z zaawansowaną 4-stopniową filtracją i użycie filtrów True HEPA,
eliminują bakterie, wirusy i inne zarazki, tak małe jak 0,3 mikrona,
z 99,97% skutecznością, co zostało potwierdzone niezależnymi
badaniami naukowymi.

Wobec problemów z jakością powietrza w pomieszczeniach kliniki
Conroy powziął decyzję o zamontowaniu profesjonalnych oczyszczaczy
powietrza AeraMax® Pro III we wszystkich gabinetach weterynaryjnych.
„Zapewnienie czystego i zdrowego środowiska pracy jest bardzo ważne
dla naszego personelu, który codziennie ma styczność z różnego rodzaju
patogenami, bakteriami i wirusami przenoszonymi przez zwierzęta”
– stwierdził Conroy.
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