
P R O F E S S I O N A L

W salach operacyjnych kliniki zostały zainstalowane oczyszczacze
powietrza AeraMax® Professional IV. Te wydajne urządzenia
uzdatniające powietrze są wyposażone w technologię EnviroSmart™,
tj. inteligentne czujniki, które stale monitorują jakość powietrza
w pomieszczeniu, wykrywając dźwięk, ruch i nieprzyjemne zapach,
a następnie uruchamiają oczyszczacz powietrza dopasowując pracę
urządzenia do aktualnej jakości powietrza. Po oczyszczeniu powietrza
oczyszczacze przechodzą w tryb czuwania, oszczędzając energię
i wydłużając żywotność filtrów.

Rozwiązanie:

niewidoczne bakterie, wirusy i inne cząstki stałe unoszą się
w powietrzu wokół nas

»

maskowanie zapachów odświeżaczami powietrza
i środkami dezynfekującymi może być źródłem podrażnienia
skóry, oczu i gardła

»

częsta dezynfekcja sali operacyjnej nie pomaga
w oczyszczeniu powietrza

»

Nieprzyjemne zapachy, włosy i sierść zwierząt domowych należą
do typowych zanieczyszczeń pomieszczeń praktyki weterynaryjnej.
Zwierzęta chore, wymagające szczepień lub operacji wprowadzają
do sal operacyjnych wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia.
Te zanieczyszczenia narażają lekarzy i właścicieli zwierząt domowych
na problemy zdrowotne. Osoby z alergiami lub chorobami układu
oddechowego, takimi jak astma lub zapalenie oskrzeli, należą do osób
najbardziej dotkniętych problemem zanieczyszczonego powietrza.
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AeraMax® Professional
skutecznie oczyszcza powietrze
i usuwa nieprzyjemne
zapachy w sali operacyjnej
w naszej klinice
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CZYSTE POWIETRZE TO CZYSTA PLACÓWKA
SALE OPERACYJNE W KLINICE SĄ TERAZ JESZCZE BARDZIEJ STERYLNE!
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Sprawdź jak AeraMax® Professional może Ci pomóc!
www.AeraMaxPro.com/PL

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

user/FellowesInc
Znajdź nas na YouTube

AeraMaxPro
Polub nas na Facebook-u

ZNAJDŹ NAS!

www.AeraMaxPro.com/PL

Odwiedź naszą stronę internetową,
aby uzyskać więcej informacji na temat jakości
powietrza w pomieszczeniach
i AeraMax® Professional.

CHCESZ
WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

+48 (22) 205 21 00

Zadzwoń do nas! Chętnie odpowiemy
na Twoje pytania lub umówimy się na pomiar
jakości powietrza w Twojej placówce.

MASZ PYTANIA? 

To wielka ulga, że zapachy są usuwane z sali operacyjnej.
Nawet pod koniec dnia powietrze pachnie świeżością,
podobnie rano, a nasi pracownicy czują się zdrowiej. Używamy
również pokoi wyposażonych w AeraMax® do odpoczynku
i oddychania czystym, świeżym powietrzem. Ostatecznie nasze
zdrowie jest najważniejszą rzeczą. Polecamy AeraMax® Pro
dla każdego, kto wymaga czystego i zdrowego środowiska pracy.

AeraMax® Professional działa od kilku miesięcy w sali
operacyjnej kliniki. Pomiary wykazały, że powietrze jest teraz
nawet kilkukrotnie czystsze. Typowe stężenie zanieczyszczeń
pyłowych w naszej praktyce zostało zmniejszone. Oczywiście
nie możemy tego zobaczyć, ponieważ nawet przed
zainstalowaniem oczyszczaczy zanieczyszczenia te były
niewidoczne.

Recenzja personelu kliniki weterynaryjnej:

Oczyszczacze powietrza AerMax® Professional
są przeznaczone do instalacji w miejscach o dużym
natężeniu zanieczyszczeń powietrza. Wytrzymała
obudowa, doskonałe komponenty i wydajne filtry
zapewniają trwałe i niezawodne działanie.
Rezultatem jest zauważalnie czyste powietrze.

AeraMax® Professional oczyszcza powietrze
w czterech krokach. Filtr wstępny usuwa większe
cząstki, w tym kurz, filtr hybrydowy usuwa
nieprzyjemne zapachy, natomiast filtr HEPA
wychwytuje cząstki stałe (PM2,5 i PM10),
a także wszystkie bakterie, wirusy i alergeny.
W ostatnim kroku jonizator plazmowy ładuje
elektrycznie cząstki, aby zwiększyć filtrację.

Rezultaty:


