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

„Mamy wiele przepisów, które musimy przestrzegać w zakresie
ochrony zdrowia” – stwierdziła. „Codziennie musimy dezynfekować
nasze zabawki. Upewniamy się również, że gdy dzieci są chore,
rozdzielamy je i wysyłamy do domu. Nasz personel dba również
o prawidłowe mycie dłoni, ponieważ higiena rąk jest bardzo ważna
w ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusów. Chcieliśmy zobaczyć,
jakie inne rozwiązania są dostępne na rynku... i wybraliśmy
AeraMax® Professional.”

Centrum opieki nad dziećmi Jean Steckle jest częścią sieci YWCA
w Kitchener w Ontario i służy społeczności, oferując opiekę dzienną
dla niemowląt i małych dzieci. Ponieważ oferuje usługi dla dzieci
w wieku od czterech miesięcy do piątego roku życia, istnieją ciągłe
obawy dotyczące zapachu i kontroli zakażeń. W szczególności
Centrum ma otwartą przestrzeń ze stanowiskami do przewijania,
co oznacza, że zapach pieluch jest w obecny w cały obiekcie.
Elaine Bridgewater, Menedżer w Centrum Opieki Jean Steckle,
nie chciała maskować tych zapachów; zamiast tego chciała
je całkowicie wyeliminować.

PROBLEM

Kontrola infekcji
jest zawsze bardzo trudna.
Szukaliśmy nowej broni...
i wybraliśmy profesjonalne
oczyszczacze powietrza
AeraMax® Professional.

pomaga w codziennej opiece nad dziećmi.
Dowiedz się, w jaki sposób AeraMax® Pro

Kitchener, Ontario
YWCA Jean Steckle Centrum Opieki
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facebook.com/AeraMaxPro
youtube.com/user/FellowesInc
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Sprawdź jak AeraMax® Professional może Ci pomóc!
www.AeraMaxPro.com/PL

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Menedżer Centrum
Opieki YWCA Jean Steckle
Kitchener, Ontario

Elaine Bridgewater„Poleciłabym oczyszczacze powietrza [AeraMax® Professional]
każdemu, kto chciałby poprawić jakość powietrza, a także każdemu,
kto chce tej dodatkowej przewagi w kontroli infekcji.”

AeraMax® Pro IV (SKU 9451001)„Instalacja oczyszczaczy powietrza
[AeraMax® Professional] to doskonałe
rozwiązanie na wszelkie problemy
z jakością powietrza wewnątrz
pomieszczeń.”

Bazując na wstępnych wynikach, Bridgewater powiedziała,
że YWCA rozważa instalację dodatkowych urządzeń w innych
pomieszczeniach.

Nauczyciele natychmiast zauważyli zmianę w jakości powietrza
– brak nieprzyjemnych zapachów oraz świeższą atmosferę.
Bridgewater wspomniała również o pozytywnym wkładzie w morale.
„(Nauczyciele) czują się lepiej i bezpieczniej, wiedząc, że robimy coś
ponad to, co jest wymagane, poprzez instalację oczyszczacza powietrza,
aby zachować bezpieczeństwo i zdrowie” – powiedziała.

REZULTATY

„Zdecydowanie zauważyliśmy zmniejszenie nieprzyjemnych zapachów”
– stwierdziła Bridgewater.

Bridgewater zrozumiała, że zapachom często towarzyszą zarazki.
„Małe dzieci mają niedojrzały układ odpornościowy, więc szukaliśmy
czegoś, co pomoże nam w walce z infekcjami i wirusami” – powiedziała.
Zainstalowała więc oczyszczacz powietrza AeraMax® Professional III
we współdzielonym pomieszczeniu. Ponieważ oczyszczacz jest
wyposażony w czterostopniowy system filtracji, który usuwa zarówno
zapachy, jak i 99,97% zanieczyszczeń zawieszonych w powietrzu,
takich jak wirusy, zarazki i alergeny, Bridgewater wiedziała,
że rozwiązanie to rozwiązuje zarówno problemy z zapachem,
jak i drobnoustroje unoszące się w powietrzu.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU


