פתרון אוטומטי לחיטוי ידיים Steripower -
פטנט מהפכני לחיטוי מוחלט .ללא מגע .שליטה וחיסכון בחומרים ובזמן.

מהו ה?Steripower -
מכשיר מהפכני ,המאפשר התזה אוטומטית של חומר חיטוי על ידיים נקיות ו/או כפפות .על
העובד להכניס את שתי ידיו לתא המכשיר (ללא מגע) כאשר הן פונות כלפי מעלה .המכשיר
מרסס באופן אוטומטי כמות מדודה של חומר חיטוי באופן שווה על שתי כפות הידיים .אין
כל צורך במגע – ההתזה מופעלת בעזרת חיישן אופטי.

לשם מה מתאים ה?Steripower -
בכניסה למחלקות ו/או קווי ייצור :המכשיר מתאים ביותר להצבה בכניסה למחלקות ו/או
קווי ייצור בהן נדרשת רמה גבוהה של סטריליות ,וקיימת תנועת גבוהה פנימה והחוצה.
המכשיר מגדיל באופן משמעותי את היענות הצוות והמבקרים לחטא את ידיהם לפני
הכניסה ותחילת העבודה.
בתוך המחלקות ו/או המרפאות :מתאים ביותר להצבה בכל אתר בו מתבצעים טיפולים
במזון ו/או בחולים .טיפולים המחייבים החלפת כפפות אינטנסיבית (וביצוע חיטוי בין כל
החלפה) .ה Steripower -מקצר את התהליך באופן משמעותי ,מקטין את צריכת חומרי
החיטוי ,מגביר את היענות הצוות לשמירה על הנהלים ,ואף מאפשר בקרה על ביצוע.

תכונות עיקריות של הSteripower -

התועלות שלך מהSteripower -

ריסוס ללא מגע מה שמונע העברת מזהמים

חיטוי אופטימאלי ,אמין ובטוח.

התזה מדויקת של כמות מדודה וקבועה – הבטחת

מצמצם למינימום את הסיכון בהעברת זיהומים דרך

כמות חומר חיטוי אשר תספיק לביצוע התהליך

הידיים .מחקרים מראים כי ידיים נקיות וסטריליות

באופן מלא ויסודי ,ומניעת בזבוז.

מצמצמות באופן משמעותי את התחלואה.

מופעל באופן ממוחשב ,מאפשר שליטה על מידת

שליטה ושינוי ברמת המפקח – מניעה של שינויים

נוזל החיטוי המותז מ 0.5 -עד  5מ"ל.

ברמת הצוות.

אין צורך בתחזוקה שוטפת ,מלבד החלפת בקבוק

חסכון בעלויות שוטפות.

חומר החיטוי .
תא מוגן המונע טפטוף ולכלוך

שמירה על איכות הסביבה וסביבה נקייה

הצעת מחיר  /הזמנה להתקנת טכנולוגיית Steripower -
הנני מתכבד בזאת להציג בפניך את הצעתי להתקנת טכנולוגיית

Steripower

בחברתכם.
ערכת  Steripowerכוללת:
 .1יחידת פטנט  Steripowerלהתזה מדודה וחסכונית של חומר חיטוי
לידיים.
 .2ליטר חומר חיטוי לידיים מסוג ספטדין המאפשרים עד כדי  3000פעולות
חיטוי ידיים .התכשיר מאושר על ידי משרד החקלאות לשימוש בתעשיית המזון,
החקלאות והרפואה.

