ELKE ENGEL
VERDIENT HALO

EEN REVOLUTIE IN DE BESCHERMING VAN DE
ADEMHALINGSWEGEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

WWW.CLEANSPACEHEALTH.COM

SLIMME TECHNOLOGIE
TER BESCHERMING VAN DE
ADEMHALINGSWEGEN

Nu is er een nieuwe oplossing voor
ademhalingsbescherming. Uw keuze is niet
langer beperkt tot warme, moeilijk om door te
ademen wegwerp ademhalingsmaskers en grote
PAPR-systemen die omslachtig, duur en moeilijk
te gebruiken zijn.

CleanSpace® Halo is een Powered Air Purifying
Respirator (PAPR) systeem met slimme technologie in
een revolutionair, compact ontwerp. CleanSpace biedt
de hoogste bescherming in de gezondheidszorg en is
tegelijkertijd comfortabel, snel te monteren en
gemakkelijk te integreren in elke omgeving.

OPTIMALE COMPLIANCE DOOR COMFORT
EN GEBRUIKSGEMAK
POWER UNIT:
n

n

n

Gepatenteerde AirSensit ™ -technologie levert
op verzoek koele, gefilterde lucht voor een hoog
beschermingsniveau.

MASKER:
n

n

Levert een continue airflow tot 230 l / min voor een
werktijd tot 9 uur.
Bij gebruik van een stethoscoop kan de drager de
motor laten stilvallen met een ademgestuurde techniek.
n

Transparant masker met duidelijke spraakoverdracht
zorgt voor gemakkelijke communicatie.
Zacht siliconenmasker van medische kwaliteit is
latexvrij en biedt een comfortabele voorgevormde
afdichting. Frisse lucht in het masker maakt het voor
het personeel aangenaam, verwijdert vocht, muffe
lucht en voorkomt beslagen brillenglazen.
Half- en volgelaatsmaskeropties.

ONTWERP:
n

n

n

Lichtgewicht apparaat (350g)
zonder kabels, slangen of op
batterijen gemonteerde accu’s.
Weinig onderdelen en een klein
oppervlak zorgen ervoor dat
het apparaat snel te reinigen
/ desinfecteren is en weer in
gebruik kan genomen worden.
Aanpasbare gekleurde
voorpanelen om persoonlijk
toegewezen apparaten of
specifieke zones aan te geven.

FILTER:
n
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HEPA / P3-bescherming 99,97% filtratieefficiëntie voor 0,3 micron en groter.

VERZEKERDE BESCHERMING
n

n

n

n

Hoge bescherming: HEPA / P3-bescherming,
99,97% filtratie-efficiëntie voor deeltjes van 0,3µm en
groter. Inclusief biohazards.
Volledig getest en gecertificeerd: goedgekeurd
door NIOSH & CE-markering.

n

n

Watertolerant: (IP Rating 66): Geschikt voor gebruik
in decontaminatiedouches en regelmatige reiniging.
Consistente hoge kwantitatieve fit-testen:
gemiddelde fit-factor 3.000. Zorgt ervoor dat
het personeel zelfs tijdens drukke periodes
wordt beschermd.

n

Compatibel met standaard ziekenhuis-PBM:
(jassen, mutsen en gelaatsschermen). Geen riemen
of hoofddeksels. Boven de schouders gedragen.
Gebruiksduur opgeladen batterij: tot 9 uur continu
gebruik en snelle oplaadtijd in minder dan twee uur.
Alarmen voor een bijna lege batterij zorgen voor een
volledige bescherming van elke gebruiker.
Betrouwbaar en duurzaam: stevige,
schokbestendige behuizing met een garantie van
3 jaar.

SLIMME KEUZE
n

n

n

Minder afval: : herbruikbaar systeem vermindert
het gebruik van wegwerpmaskers, de kosten van
afvalverwijdering en de milieueffecten aanzienlijk.
Geen noodzaak tot extra stockvoorraad: het
modulaire systeem is flexibel en inzetbaar voor
gebruik met grote volumes. Vooral nuttig tijdens
risicovolle periodes zoals bij pandemieën.
Positief effect op compliance en effectief gebruik:
eenvoudig systeem met weinig onderdelen. Aan- en
uittrekken in minder dan 10 seconden. Comfortabel
om langdurig te dragen.

n

n

n

Meer positieve Fit-testen: Positieve luchtstroom
met AirSensit ™ -technologie en persoonlijk
aanpassingssysteem bestrijkt een reeks aangezichten
om keer op keer hoge Fit-testresultaten te leveren.
Gemakkelijk integreerbaar in standaardprotocollen:
bestaat uit materialen van medische kwaliteit die
kunnen worden gedesinfecteerd met de meest
beschikbare ziekenhuisdesinfectantia. Kan worden
gereinigd / gedesinfecteerd op de afdeling of op de
Centrale Sterilisatie Afdeling.
Flexibele trainingsmogelijkheden: grote en mobiele
teams (omwille van tijdsgebrek en/of personeelstekort)
kunnen betrouwbaar en snel worden opgeleid. Online
materiaal en ondersteuning door getraind personeel
zijn beschikbaar om hierbij te helpen.

KLAAR IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN
CleanSpace Halo is intuïtief in gebruik en snel op te zetten in drie simpele
stappen - Aanschakelen; Klik het masker in; Aanpassen en wegwezen. Slimme
geautomatiseerde technologie detecteert de ademhaling van de drager om de
airflow AAN of UIT te zetten.
1. SCHAKEL AAN

2. INKLIKKEN

3. MASKER EN HARNAS AANPASSEN.
ADEM

CODES APPARATUUR EN MASKER:

FILTER CODES:

CS3000

CleanSpace Halo Power Systeem incl. HEPA filter,
hoofdharnas, neksteun, oplader, draagtas. EXCL MASKER

CS3002		 HEPA stoffilter (3 stuks)

CS3003

Half masker – Small

CS3004

Half masker – Medium

CS3011

CS3005

Half masker – Large

CS3013

Power Unit ID voorpanelen (keuze uit 9 kleuren) (6 stuks)

CS3006

Volgelaatsmasker – Small

CS3015

Masker ID badges (keuze uit 3 kleuren) (10 stuks)

CS3007

Volgelaatsmasker – Medium/Large

CS3014

CleanSpace Station Laad- en opbergkast (voor 8 Power
Systemen)

PAF-1024

CleanSpace Autolader

CODES ACCESSOIRES:
Reinigings- en opbergplug set

Voor meer informatie: www.cleanspacehealth.com
of neem contact op met onze klantendienst via sales@cleanspacetechnology.com
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