Hygio a40 Medi
Desinfioi ja poistaa hajut

Hygion avulla pidät välineet puhtaina ja varmistat
potilasturvallisuuden kaikissa tilanteissa.

Desinfiointi

I Hajunpoisto

Desinfiointi ja hajujen poistaminen on usein
haasteellista, koska monet laitteet ja välineet eivät kestä
korkeita lämpötiloja, desinfiointiaineita tai vesipesua.
Hygion avulla desinfiointi ja hajujen poisto on helppoa,
nopeaa ja tehokasta. Menetelmä perustuu otsoniin ja
sen voimakkaaseen hapetuskykyyn. Käsittely voidaan
tehdä usein, jolloin hygieniataso säilyy korkeana.
Laite soveltuu jalkineiden, vaatteiden, apuvälineiden,
röntgenliivien, leikkaustukien sekä lelujen ja kirjojen
desinfiointiin ja hajun poistoon.
Sensitive-ohjelmat soveltuvat myös elektroniikan, kuten
tietokoneiden, puhelinten ja terveydenhoidon
mittalaitteiden käsittelyyn.

Korkeatasoinen hygienia on hyvän terveydenhuollon
perusedellytys.

Hygio käsittelyn hyötyjä
Hygieniataso paranee
Tartuntariskit pienenevät
Poistaa epämiellyttävät hajut
Potilastyytyväisyys paranee
Potilasturvallisuus paranee
Puhdistusprosessi nopeutuu
Hellävarainen käsittely - Pidentää tekstiilien ja välineiden käyttöikää
Purkamatta puhdasta
Puhdistus- ja desinfiointikemikaalien käyttö vähenee
Energian kulutus vähenee
Veden kulutus vähenee

Tyyppi

Testimikrobi

Mikrobivähenemä / log
pmy/ kpl (1h ohjelma)

Itiöivät bakteerit

Bacillus itiöt

1,4

Clostridium difficile, Bacillus cereus,
Clostridium botulinum

Gram-positiiviset

Staphylococcus
epidermidis

>5,2

MRSA, MRSP, Listeria, Streptococcus

Gram-negatiiviset

Escherichia coli

3,9

Salmonella, ESBL, EHEC, Norovirus,
Kaikki muut virukset

Hiivat

Candida albicans

1,6

Cryptococcus

Homeet

Cladosporium
sphaerospermum

1,8

Aspergillus, Fusarium

1 = 1/10

2 = 1/100

3 = 1/1 000

4 = 1/ 10 000

Tulos korreloi

5 = 1/ 100 000

Tutkitusti tunnin Hygio a40 Medi käsittely poistaa tehokkaasti mikrobit
tekstiileistä ja tavaroista. Tavarat voidaan puhdistaa sellaisenaan ilman
purkamista ja ovat käsittelyn jälkeen heti käyttövalmiita.

Ohjelmavalinnat:
1 h sensitive
6 h sensitive
2 h power
Ulkomitat:
Korkeus:
Leveys:
Syvyys
Paino

1900 mm
550 mm
650 mm
n. 105 kg

Sisämitat:
Korkeus:
Leveys:
Syvyys:

1470 mm
430 mm
595 mm

Sähköliitäntä:
Jännite:
230 V
Teho
80 W

Vakiovarusteet
4 lankakoria
3 vaateripustinta
4 ripustustankoa
6 ripustusoksaa
1 vaatetanko
2 avainta
Säädettävät jalat
Kaikki varusteet ovat valkoisia.
Kaapin rungon väri on valkoinen ja ovi
harmaa.
Muuta:
Käyttöympäristö: 20-35 °C kuiva tila.
Ei tarvitse ilmastointiliitäntää.
Ilmatiivis, suljettu prosessi neutraloi
otsonin hapeksi ohjelman lopussa: Ei
otsonin tuoksua laitteen käyttöpaikassa.
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