
1. Zet de CleanSpace HALO op en voer een korte dagelijkse 
controle uit van 30 seconden om te verzekeren dat: 
n Motor en luchtstroom correct werken 
n Batterij voldoende is opgeladen
n Er geen alarm aanwezig is

CleanSpace HALO biedt hoge 
bescherming en verhoogd comfort. Nu, 
met de CleanSpace Smart App, kunt u het 
functioneren van uw PBM op elk moment 
tijdens uw dienst controleren.

Maak een account aan zodat u de CleanSpace Halo kan 
koppelen in uw faciliteit en controleer in minder dan 1 minuut 
de pasvorm van het masker, de prestaties van het apparaat, 
de batterijlading en meer.

Ontwikkeld in samenwerking met klinische professionals. Bij 
gebruik van de Smart App gaven frontlinemedewerkers aan dat 
ze zich in controle voelde en vertrouwen hadden in hun PBM.

2. Voer de Fit Check van één minuut uit 
n De Fit Check geeft aan of je een juiste masker pasvorm 

hebt alvorens een besmette zone te betreden
 – GOEDE PASVORM = Klaar voor gebruik

 – AANPASSEN & HERHALEN = Maat controleren en/of 
aanpassen

 – SLECHTE PASVORM = Niet gebruiken en assistentie zoeken
OPMERKING: De Fit Check is alleen bedoeld om een algemene pasvorm van 
het masker aan te geven. Raadpleeg uw lokale regelgeving over verplichte 
pasvormtesten met een TSI PortaCount.

3. Controleer de prestatieniveaus van uw CleanSpace HALO
n Batterij niveau 
n Fan activiteit
n Temperatuur

4. Hernieuw uw CleanSpace HALO-kennis met 
gemakkelijke toegang tot trainingsvideo’s
n De CleanSpace HALO op zetten 
n De CleanSpace HALO neksteun vervangen 
n De CleanSpace HALO af doen in de standby-modus

BEGIN VANDAAG MET HET GEBRUIK VAN 
CLEANSPACE SMART
Om een account aan te maken bezoek 
www.cleanspacetechnology.co m/cs-smart-signup 
of scan de QR-code

CleanSpace Smart wordt ondersteund in het Engels, 
Frans, Duits, Spaans, Japans en Indonesisch.

Ontdek wanneer de volgende CleanSpace Smart
introductiesessie in uw regio is om ervoor te zorgen 
dat u het meeste uit uw app haalt:

ASIA PACIFIC: training_ap@cleanspacetechnology.com
VS: training_us@cleanspacetechnology.com

EUROPA: training_eu@cleanspacetechnology.com

Apple App Store 
downloaden

Google Play 
downloaden

CLEANSPACE SMART APP – 
GEBRUIK UW PBM MET VERTROUWEN
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