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BATTERIENHET: 

n Den patenterade AirSensit™ -teknologin levererar sval 
filtrerad luft vid behov för en hög grad av skydd.

n Levererar upp till 230 l / min luftflöde för upp till 9 
timmars driftstid.

n Vid användede av stetoskop kan användaren tysta 
motorn med hjälp av en andningskontrollteknik.

SMART ANDNINGSSKYDDS 
TEKNOLOGI
CleanSpace® HALO är ett batteridrivet luftrenande 
andningsskyddssystem (PAPR) som innehåller smart 
teknologi i en revolutionerande kompakt design. 
CleanSpace levererar sjukvårdens bästa skydd samtidigt 
som den är enkel, bekväm,snabb och lätt att applicera i 
olika miljöer. 

UPPNÅR KRAVEN PÅ KOMFORT 
OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET 

ANDNINGSMASK: 

n Transparent andningsmask med klar röstöverföring 
gör det lätt att kommunicera.

n Den mjuka andningsmasken av medicinsk silikon är 
latexfri och erbjuder en bekvämt formad tätslutning. 
Frisk luft som kommer in i ansiktsmasken håller 
bäraren sval, tar bort fukt och unken luft, och 
förhindrar imbildning.

n Ansiktsmasken kan väljas som hel eller halv mask.

BILDTEXT: Nu finns en ny lösning på 
andningsskydd. Ditt val är inte längre 
begränsat till svettiga och kvalmiga 
engångsmunskydd eller stora PAPR-system 
som är klumpiga och besvärliga att använda.

DESIGN : 

n Lätt vikt enhet (<400g) 
utan sladdar, slangar eller 
bältesmonterade batterienheter.

n Få delar och liten yta gör det lätt 
att snabbt rengöra/desinficera 
enheten före återanvändning.

n Anpassningsbara höljen i 
olika färger för att markera 
personligt utfärdade enheter 
eller särskilda zoner.

FILTRE:

n HEPA/P3-skydd med 99,97% 
filtreringseffektivitet för partiklar på 0,3 
µm och däröver.



n Minskar avfall: Återanvändbart system minskar 
väsentligt användandet av engångsmunskydd, 
kostnaden för avfallshantering och miljöpåverkan.

n Minskar behov av lagerhållning: Modulsystemet 
är flexibelt och kan anpassas för hög volym. Särskilt 
fördelaktigt i högrisksituationer såsom pandemier.

n Säkerställer effektiv användning och 
regeluppfyllnad. Enkelt system med få delar.  
Ta på eller av under 10 sekunder. Bekväm att 
använda även under längre perioder.

n Förenklar inprovnings test: Positivt luftflöde 
med AirSensit™-teknologi och individuellt 
justeringssystem täcker en rad ansiktsformer för att 
leverera högt inprovningsresultat varje gång.

n Integreras i standardprotokoll: Material 
av medicinsk kvalitet kan desinficeras med 
vanliga sjukhusmedel.  Kan rengöras/
desinficeras på avdelningen eller i centrala 
återanvändningsområden.

n Flexibla utbildningsmöjligheter: Stora, mobila 
personalstyrkor kan utbildas på ett snabbt. 
tidsbesparande och tillförlitligt sätt. Online-material 
och våra kundstödsteam finns tillgängliga för att 
assistera vid utbildning.

GARANTERAT SKYDD

n Hög skyddsgrad: HEPA/P3-skydd, 99,97% 
filtreringseffektivitet för partiklar på 0,3 µm och 
däröver. Biologiska risker inkluderade.

n Fullständigt testad och certifierad: NIOSH- och 
CE-märkta.

n Vattentålig: (IP-klassificering 66): Lämplig för 
användning i saneringsdusch och för regelbunden 
rengöring.

n Konsekvent hög kvantitativ inprovning av 
andningsskydd: Genomsnittlig passningsfaktor 
3000 för andningsskydd. Ser till att personalen är 
skyddad även under hektiska perioder.

n Överensstämmer med standarden för 
personlig skyddsutrustning (PPE) för sjukhus: 
(skyddskläder, mössa och visir). Inga bälten eller 
huvor. Bärs ovanför axlarna.

n Lång batteritid: upp till 9 timmars oavbruten 
användning och snabbladdning tar mindre än två 
< 2timmar. Larm för låg batterinivå ger fullständigt 
skydd för alla användare.

n Pålitlig och hållbar: Kraftigt och slagtåligt hölje.  
3 års garanti.

DET SMARTA VALET



KLARA FÄRDIGA GÅ I 3 LÄTTA STEG
CleanSpace HALO är enkel att använda och snabb att ta på i tre lätta steg- Tryck 
på startknappen koppla in andningsskyddet, justera och gå. Smart automatiserad 
teknologi känner av bärarens andning för att slå Av och PÅ luftströmmen.

ANDNINGSSKYDDS- & SKYDDSMASKSKODER:

CS3000 CleanSpace HALO batterisystem med HEPA-filter, huvudsele,  
 nackstöd, laddare, bärväska. SKYDDSMASK INGÅR EJ.

CS3003 Halvmask – Small

CS3004 Halvmask – Medium

CS3005 Halvmask – Large

CS3006 Heltäckande mask – Small

CS3007 Heltäckande mask – Medium/Large

FILTERKODER:

CS3002 HEPA Partikelfilter (3 st)

TILLBEHÖRSKODER:

CS3011  Rengörings – och förvaringsenhet

CS3013  ID-paneler för batterienhet (9 färger att välja mellan) (6 st) 

CS3015  ID-brickor för munskydd (3 färger att välja mellan) (10 st) 

CS3014  CleanSpace Station laddnings-och förvaringsenhet (för 8   
 batterienheter)

PAF-1024  CleanSpace Billaddare 

För mer information besök www.cleanspacetechnology.com

eller kontakta vår kundsupport på sales@cleanspacetechnology.com

CSH100-2-SW

1. TRYCK PÅ STARTKNAPPEN 2. KOPPLA IN 3. JUSTERA ANDNINGSMASKEN OCH 
HUVUDSELE. ANDAS.


