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

Ponadto słabą jakość powietrza pogarszali sami pacjenci,
którzy przenosili patogeny i zarazki do gabinetów lekarskich.

Doprowadziło to do sytuacji, w której pojawiły się problemy
ze słabą jakością powietrza w salach szpitalnych i gabinetach
lekarskich, będące konsekwencją wzmożonego ruchu pacjentów
i personelu w obrębie szpitala.

Szpital Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Nr 301 w Pekinie został
założony w 1953 roku. Od tego czasu został rozbudowany,
aby pomieścić wszystkie główne oddziały medyczne, a także
renomowaną szkołę medyczną. Jednakże, wraz z rozbudową szpitala,
w okolicy powstały zakłady lekkiego i ciężkiego przemysłu,
powodując znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza.

PROBLEM

Przemysł lekki i ciężki
w okolicy szpitala
spowodował znaczny
wzrost zanieczyszczenia
powietrza...

szpitalowi zapewnić lepszą opiekę.
powietrza AeraMax® Professional pomagają
Dowiedz się, w jaki sposób oczyszczacze

Haidian, Pekin
Szpital Nr 301 w Pekinie
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Sprawdź jak AeraMax® Professional może Ci pomóc!
www.AeraMaxPro.com/PL

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

„Montaż oczyszczaczy powietrza [AeraMax® Professional] w strategicznych
lokalizacjach szpitala znacznie wpłynął na komfort pracy naszych specjalistów
oraz lepsze samopoczucie pacjentów.”

AeraMax® Pro IV (SKU 9451001)

Personel placówki zauważył również, że w obszarach, które
nie zostały objęte oczyszczaniem powietrza przez AeraMax® Professional,
nadal występowały problemy z zapachami, co skłoniło kierownictwo
szpitala do zaplanowania dodatkowych zakupów oczyszczaczy
powietrza AeraMax® Professional do pomieszczeń o dużym natężeniu
ruchu pacjentów.

W szczególności pielęgniarki, które pomagały pacjentom
przemieszczać się z poczekalni do gabinetów lekarskich, zauważyły
różnicę w jakości powietrza pomiędzy pomieszczeniami,
w których zainstalowano oczyszczacze powietrza, a obszarami
nieobjętymi działaniem AeraMax® Professional.

Po zainstalowaniu profesjonalnych oczyszczaczy powietrza
AeraMax® Professional, personel szpitala zauważył natychmiastową
poprawę, stwierdzajac, że powietrze w salach konsultacyjnych
było inne, czystsze i zauważalnie świeższe niż powietrze w innych
częściach szpitala.

REZULTATY

Pielęgniarki, które pomagały pacjentom przemieszczać się
z poczekalni do gabinetów lekarskich, zauważyły, że jakości powietrza...
uległa znacznej poprawie.

Ponadto oczyszczacze powietrza AeraMax® Professional są wyposażone
w technologię EnviroSmart™, która oszczędza energię aktywując je tylko wtedy,
gdy oczyszczanie powietrza jest wymagane.

Ponieważ urządzenia idealnie nadają się do pomieszczeń o powierzchni
do 130 m2, z łatwością oczyściły powietrze w pomieszczeniach, które zazwyczaj
odwiedzają tysiące pacjentów dziennie.

Personel placówki rozwiązał ten problem, instalując profesjonalne
oczyszczacze powietrza AeraMax® Professional IV w każdym z dziewięciu
gabinetów lekarskich.
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