CHRAŇTE SE: ASPI-JET 25
skutečné řešení bezpečného odsátí aerosolu z ordinace
Společnost CATTANI S.p.A., jednička na světovém trhu ve výrobě odsávacích systému pro zdravotnictví
s více než šedesátiletou zkušeností, na základě požadavků trhu v návaznosti na šíření koronaviru
SARS-CoV-2 vyvinula, odzkoušela, certifikovala a uvedla na světový trh přístroj ASPI-JET 25.
ASPI-JET 25 – přístroj pro odsávání aerosolu na bázi odsávacího
agregátu s vysokým sacím výkonem, vybavený uhlíkovým
antibakteriálním filtrem HEPA H 14 (EN 1822-1), odlučovačem
vlhkosti, který chrání HEPA filtr před průnikem vody, otočným
tříkloubovým ramenem nastavitelným ve všech směrech s možností
použití odsávací koncovky ⌀ 25mm (odsávání aerosolu v konrétní
oblasti) nebo nerezovým štítem (sběr aerosolů-kapének z okolí
hlavy pacienta). Přístroj může vypouštět přefiltrovaný vzduch
v ordinaci nebo jej hadicí ⌀ 50 mm odvést mimo ordinaci či budovu
(vřele doporučujeme!).

SAMOSTATNĚ

Celý přístroj je uvnitř i zvenčí potažen technologií BioCote®
Silver Ion Technology, která zajišťuje velmi účinnou ochranu proti
mikrobům, jakými jsou bakterie a plísně.
Permanentní antimikrobiální ochrana. GARANTUJEME!
Odsávání: odsávací agregát UNI-JET 75, výkon 0,5 kW, rychlost
odsávaného vzduchu: 45 m/s (⌀ 25 mm).
Hladina hluku: 56 dB (A) / 58 dB (A)
Délka ramene: 1250 mm
Rozměry přístroje (mm): Š 400 x H 410 x V 750
Váha: 40 kg
Přístroje garantované výrobcem pro trhy ČR a SR:
červenec 10 kusů, srpen 15 kusů, září 20–30 kusů

Zaváděcí cena na trh včetně DPH:

ČR: 69.900 Kč

SR: 2.599 €

Věděli jste, že?:

Aerosoly jsou rozlišovány na základě velikosti částic: hrubý aerosol (> 50 µm), kapka (< 50 µm), kapénka (< 10 µm)
Hrubý aerosol: větší částice, padají, pokud se nedostanou do styku s jinými předměty (prac. deska, operatér, pacient, zubní souprava, podlaha atd.)
Kapky: zůstávají rozptýlené ve vzduchu, dokud se nevypaří a zanechávají kapénky, které obsahují bakterie spojené s respiračními infekcemi
Kapénky: mohou kontaminovat povrchy v dosahu 1 m a ve vzduchu mohou zůstat 30 min až 2 hod. Pokud dojde k jejich vdechnutí, mohou
kapénky prostoupit hluboko do dýchací soustavy
Ve stomatologickém prostředí je cca 90 % tvořených aerosolů extrémě malých (< 5 µm).
Účinnost filtrů: HEPA H 13: 99,5 %, HEPA H 14: 99,995 %. Dost podstatný rozdíl.
Zdroj odsávání: ventilátor vers. odsávací agregát
Ventilátor: pomalejší proudění vzduchu, hůře překonává odpor, proto se používá „řidší” filtr. Není schopen dopravit vyčištěný vzduch bezpečně
mimo budovu.
Odsávací agregát: vysoká rychlost sání, utěsněné oběhové lopatkové kolo zaručuje vysoký výkon, proto bez problémů protlačí vzduch filtrem
HEPA H 14. Díky vysokému výkonu odvede vzduch mimo budovu hadicí ⌀ 50 mm. Tím eliminuje riziko zpětné kontaminace vzduchu v ordinaci
a nestává se sám zdrojem víření vzduchu.

V SOUPRAVĚ

PATAVIUM PLUS

Spolupráce předních světových
výrobců OMS a CATTANI

=
první soupravy na světě
s integrovaným odsáváním
aerosolu
CARVING PLUS
Ceny jsou uváděny včetně DPH
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