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AntiVirus® PUZDRO

AntiVirus® POTRUBIE 

AntiVirus® STANICA 

AntiVirus® FILTER

Možnosť využitia pre akékoľvek pracovisko v nemocnici.

Maximálna ochrana personálu pri manipulácii s puzdrom.

Likvidácia zdrojov nákazy a zamedzovanie kontaminácii na puzdre i vo vnútri 
vďaka materiálu s prímesami iontov striebra. 
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FILTER

STANICA

Testované podľa noriem ISO 22196 a ISO 21702 na ľudský koronavírus NL63.

Schválené EPA, EFSA, FDA a REACH.

Prepojenie oddelení nemocnice s najvyšším výskytom zdrojov nákazy.

Dlhá životnosť i účinnosť – nejde o dodatočnú aplikáciu.

Inovatívna metóda výroby – ionty striebra integrované priamo do materiálu.

Testované podľa noriem ISO 22196 a ISO 21702 na ľudský koronavírus NL63.

Prejazdná časť stanice v antimikrobiálnom vyhotovení. 

Maximálna ochrana personálu pri manipulácii so stanicou.

Využitie technológie iontov striebra.

Možnosť dovybavenia súčasných staníc.

Submikrónové sklenené vlákno – ničí baktérie a vírusy.

Vysoko účinný H14 HEPA filter čistí prichádzajúci a odchádzajúci vzduch.

Kompaktné vyhotovenie – Ø 200 mm x 400 mm.

Jednoduchá inštalácia – nové i súčasné systémy. 

Testované podľa normy STN EN 1822-1.

Veľká filtračná plocha zaisťuje dlhú životnosť.

Likvidácia zdrojov nákazy, zamedzovanie kontaminácii a zvýšenie celkovej 
bezpečnosti prevádzky vďaka materiálu s prímesami iontov striebra.

Likvidácia zdrojov nákazy, zamedzovanie kontaminácii vďaka materiálu 
s prímesami iontov striebra.
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Viacstupňový proces čistenia a dezinfekcie:

Jedinečná a unikátna technológia čistenia a dezinfekcie.

Zaistená ochrana a bezpečnosť používateľa pri manipulácii s puzdrom.

Jemné antimikrobiálne čistenie.

Testované podľa normy STN EN 17272.

Možnosť inštalácie do nových i súčasných systémov potrubnej pošty.

Dezinfekcia rozprašovaním dezinfekčného prostriedku.
Dezinfekcia UV-C žiarením.

Integrovaný UV-C filter pre bezpečnosť personálu.

Testované podľa normy STN EN 17272.

Šetrí čas a znižuje záťaž personálu.

Umožňuje plnú automatizáciu procesov čistenia a dezinfekcie potrubnej pošty.

Monitoring a evidencia procesov čistenia a dezinfekcie 
v reálnom čase.

Spolupracuje s komponentmi AntiVirus®.

Individuálne nastavenie podľa potrieb nemocnice.

Hrubé čistenie.

Možné využitie v manuálnom režime.

Automatizovaná prevádzka so softvérom AntiVirus® šetrí čas personálu.

Dezinfekcia celého puzdra UV-C žiarením v rámci jedného procesu.

Automatizovaná prevádzka so softvérom AntiVirus® šetrí čas personálu.

Dezinfekcia puzdra až po vyložení biologického materiálu.

Možné využitie v manuálnom režime.

Automatizovaný proces čistenia a dezinfekcie 
eliminuje obmedzenie prevádzky.
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PROFITUBE SLOVAKIA s.r.o.
tel.:     +420 595 222 123
mob.: +421 948 839 929
e-mail: obchod@profitube.eu   
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ź Spracujeme konkrétnu projektovú dokumentáciu technológie.

ź Zaistíme Vám záručný aj pozáručný nonstop servis po celú dobu 
životnosti technológie.

ź Pripravíme Vám optimálne riešenie pre Vašu nemocnicu.

ź Využijeme naše viac než 25-ročné skúsenosti.

ź Osobne Vám predstavíme všetky možnosti technológie. 

ź Zrealizujeme všetko podľa Vašich požiadaviek.
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