كل مالك
يستحق جهاز هالو ( ) HALO

ثورة علمية ف
التنفس للرعاية الصحية
الجهاز
حماية
�
ي
ي
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التنفس
تقنية ذكية لحماية الجهاز
ي
هو جهازتنفس يعمل عىل تنقية الهواء بشكل يال ،بحيث تعتمد تقنية الجهاز
ف
وغ�
عىل نظام البابر  PAPRوهي تكنولوجيا ذكية ي� تصميم علمي ثوري ي
مسبوق .ي ن
كل� سبيس توفر اعىل درجات الحماية للرعاية الصحية مع الشعور
بال راحة وسهولة استعماله باي نظام قائم بالمستشفى.

أصبح لدينا أ
التنفس .لم يعد
الن حال جديدا لحماية الجهاز
ي
أ
ت
وال�
خيارك مقت رصا عىل الكمامات أو القنعة الخانقة والباعثة للحر ي
أ
ت
ال�
تستخدم لمرة واحدة فقط ثم يتم التخلص منها أو القنعة ي
النظمة أ
تحتوي عىل أ
اللية المضغوطه ي ت
تعت� مرهقة
ال� ب
الكب�ة ي
أ
ومكلفة وصعبة الستخدام.

تحقيق االمتثال للراحة وسهولة االستخدام
القناع:
n

n

n

ت
صو� واضح يسمح بالتواصل السهل.
قناع شفاف مع ناقل ي
والخال من مادة الالتكس مما يضمن احكاما
الط� الناعم
ي
قناع السليكون ب ي
مريحا.يحافظ عىل الهواء النقي داخل القناع مما يوفر الشعور باالنتعاش
الط� كما انه يزيل الرطوبه ويمنع تكون الضباب داخل القناع.
للطاقم ب ي
خيارات قناع الوجه الكامل والنصف.

وحدة الطاقة:
n

n

n

ت
ونقي ا عند
توفر تقنية AirSensit™الحاصلة عىل ب راءة اخ�اع هوا ًءا بار ًدا ًّ
عال من الحماية.
الطلب للحصول عىل مستوى ٍ
ت
ل�ا/دقيقة من تدفق الهواء لمدة تصل إىل  9ساعات
توفر ما يصل إىل ً 230
من وقت التشغيل.
عند استخدام سماعة الطبيب ،يمكن لمرتديها تهدئة المحرك باستخدام
تقنية التحكم ف ي� التنفس.

التصميم:
n

n

n

ت
الفل�:
n

حماية  HEPA/P3بنسبة كفاءة ترشيح
 99.97%لـ  0.3ميكرون ث
فأك�.

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM
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جهاز خفيف الوزن (أقل من  400ج م 0.9/رطل)
مع عدم وجود أية كابالت أو خ راطيم أو حزم
بطارية مثبتة عىل الحزام.
صغ�ة تجعل
أجزاء قليلة ومساحة سطح
ي
التنظيف/التطه� وقابل
الجهاز رسيع
ي
لالستخدام مرة أخرى.
لوحات تحكم ملونه ومخصصةالصدار اشارات
للداللةعىل حدوث خلل بالجهاز او االشاره اىل
اي مشاكل ف ي� مناطق محددة.

حماية مضمونة
n

n

n

n

حماية عالية :حماية  ،HEPA/P3كفاءة ترشيح  99.97%للجسيمات
ميكروم� ث
ت
فأك� .بما ف ي� ذلك المخاطر البيولوجية.
بحجم 0.3
تم اختباره واعتماده بالكامل :تمت الموافقة عليه من ِق بل
 NIOSHو .
(تصنيف  :)IP 66مناسب لالستخدام ف ي� االستحمام بالتطهي
والتنظيف المتكرر
اختبار مالءمة كمية عالية متسقة :عامل مالءمة متوسط .3000
يضمن الحماية الوثيقة ت
ح� وسط االزدحام.

n

n

n

متوافق مع معدات الوقاية الشخصية الخاصة بالمستشفى:
أ
(الردية وأغطية ال رأس ودروع الوجه) .ال يحتوى عىل أحزمة أو مثبتات
ين
الكتف�.
لل رأس .يمكن ارتداؤه فوق
عمر طويل للبطارية :ما يصل إىل  9ساعات من االستخدام المتواصل
ين
ساعت� .تحافظ إنذارات البطارية
ووقت الشحن الرسيع ف ي� أقل من
المنخفضة عىل الحماية الكاملة لكل مستخدم ف ي� كل مرة.
موثوق ودائم :غالف قوي ومقاوم للصدمات .مدعوم بضمان لمدة
 3سنوات.

الذك
االختيار ي
n

n

n

أ
ت
ال� يمكن اعادة استخدامها
الحد من النفايات:ان االنظمة والدوات ي
ت
البيئيةال� تتسبب بها
تقلل دائما من المخارس المادية والمخاطر
ي
الكمامات المصممة لالستخدام لمرة واحدة فقط.
يلغي الحاجة للتخزين:ان النظام المعياري بالجهاز هونظام مرن
كب�ة كما انه مفيد بشكل
وقابل للتطوير ومالئم لالستخدام بكمبات ي
خاص ف� االحداث عالية الخطورة مثل أ
الوبئة.
ي

n

n

يجا� مع تقنية
تبسيط اختبار المالءمة :يغطي تدفق الهواء إال ب ي
الشخص مجموعة من الوجوه لتقديم نتائج
 AirSensit™ونظام الضبط
ي
اختبار ذات مالءمة عالية ف ي� كل مرة.
بال�وتوكوالت القياسية :يمكن إدراجه ودمجه ف ي� بروتوكوالت
يدمج ب
ت
المستشفى القياسيه حيث انه مصنع من مواد طبيةبحيث من المف�ض

ان يتم تعقيمه وتنظيفه بمواد وادوات التعقيم المدرجه بب�وتوكوالت
الط� الذي يتم
قسم التعقيم  .كما ان التعقيم ممكن ان يتم بالقسم ب ي
استخدامه فيه او ف ي� قسم المعالجة المركزي.

ضمان االمتثال واالستخدام الفعال :نظام بسيط بأجزاء قليلة .يمكن
ارتداؤه/خلعه ف� أقل من  10ثوان .مريح لالرتداء ت
لف�ات طويلة.
ٍ
ي
n

الط� بشكل
خيارات التدريب المرنة :من الممكن تدريب الطاقم ب ي
رسيع ومبسط وموثوق فيه حيثما وجدوا بحيث ال نعيق مسار عملهم.
ع� ت
االن�نت من خالل
كما ان المواد التعليمية الخاصة بالجهاز متوفره ب
أ ت ن
و� .وفرق الدعم ن
ين
متاح� للمساعدة والدعم بأي
التق�
موقعنا اللك� ي
ي
وقت.

جاهز لالستخدام من خالل  3خطوات سهلة

 CleanSpace Haloسهل االستخدام ورسيع فقط ف ي� ثالث خطوات بسيطة  -التشغيل؛ ثم توصيل القناع
وضبطه لبدء االستخدام .تستشعر التكنولوجيا أ
الوتوماتيكية الذكية تنفس مرتديها لتحريك تدفق
الهواء إىل وضع التشغيل أو إاليقاف
 .1قم بالتشغيل

 .2انقر لالتصال

أكواد جهاز التنفس الصناعي وقناع التنفس:
CS3000
CS3003
CS3004
CS3005
CS3006
CS3007

نظام  CleanSpace Haloالقائم عىل الطاقة بما ف ي� ذلك مرشح  ،HEPAوحزام
الرأس ،وداعم الرقبة ،والشاحن ،وحقيبة الحمل .قناع EXCL
صغ�
نصف قناع -
ي
نصف قناع  -متوسط
كب�
نصف قناع  -ي
صغ�
قناع كامل للوجه -
ي
متوسط/كب�
قناع كامل للوجه -
ي

 .3اضبط القناع وأجزاء ال رأس .من ثم يمكنك
التنفس.

أكواد المرشحات:
CS3002

مرشح الجسيمات  HEPA (3قطع)

أكواد الملحقات:
CS3011
CS3013
CS3015
CS3014
PAF-1024

مجموعة مكونات التنظيف والتخزين الفائق
معرف وحدة الطاقة ( 9ألوان لالختيار من بينها) ( 6قطع)
لوحات ّ
معرف القناع ( 3ألوان لالختيار من بينها) ( 10قطع)
شارات ّ
وحدة شحن وتخزين محطة ( CleanSpaceلـ  8وحدات طاقة)
شاحن سيارة CleanSpace

للمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة www.cleanspacetechnology.com
أو تواصل مع فريق دعم العمالء عىل sales@cleanspacetechnology.com
NE002576

