Korzyści płynące z Toul

W 1973r. prof. Whyte powiedział:
„Zdołaliśmy sprawić, że wszystko
co ma kontakt z raną jest sterylne,
poza powietrzem, które ma kontakt
ze wszystkim”

Co robimy

Unowocześniamy urządzenia filtrujące.
Nasze produkty zmniejszają potencjalne
ryzyko przenoszenia bakterii z powietrza,
oraz zapewniają strefę czystego powietrza
wokół miejsca zabiegu i narzędzi chirurgicznych. Tym samym zmniejszają infekcji
pooperacyjnych - ratują życie.

Zakażenia okołooperacyjne

Głównym powodem zakażeń okołooperacyjnych są wszechobecne w powietrzu
bakterie, które mogą się osadzać na
powierzchni sterylnych narzędzi,
oraz na polu operacyjnym. W Sali operacyjnej wietrzonej w sposób konwencjonalny
znajduje się ok. 50-200 jednostek tworzących kolonie na m3 powietrza ( cfu/m3).
Najczęstszym źródłem rozprzestrzeniania się
bakterii jest personel pracujący
na Sali operacyjnej.

Leczenie zakażeń okołooperacyjnych jest
ogromnym obciążeniem zarówno medycznym jak i finansowym. Dlatego warto im
zapobiegać !

Rozwiązaniem jest nawiew
czystego powietrza

Mobilne urządzenia Toul Meditech
są używane w Skandynawii od 2003r.
zapewniając ultra czysty nawiew powietrza
dokładnie nad miejscem operacji oraz
na narzędzia, tworząc barierę zmniejszając
obecność bakterii na całej Sali operacyjnej.
System jest gotowy do użytku od razu
po włączeniu.

Oszczędzaj pieniądze
i ratuj życie

Zainstalowanie systemu Toul Meditech
przynosi ze sobą dalekosiężne korzyści,
nie tylko w związku ze zdrowiem pacjenta,
ale również w aspekcie finansowym
dla szpitala. To wszystko sprawia, że okres
zwrotu kosztów jest bardzo krótki – poprzez
uniknięcie choćby jednej infekcji,
inwestycja zwraca się sama.

Dystrybutor :
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The Netherlands
www.surgicube.com
info@surgicube.com
www.surgicube.com

ABJ-Vision Sp. z o.o.
ul. Główna 76
95-041 Gałków Duży
Tel: 42 292 07 32
Fax: 42 292 27 38
biuro@abj-vision.pl
www.abj-vision.pl

Toul MediTech AB
Tunbytorpsgatan 31
721 37 Västerås
Sweden
www.toulmeditech.com
info@toulmeditech.com
www.toulmeditech.com

Inteligentna alternatywa dla utrzymania
w sterylności narzędzi oraz miejsca
dookoła stolika tak, aby uniknąć
zakażeń okołooperacyjnych.

Toul Meditech - SurgiCube®

SteriStay

Operio Ceiling

OperioMobile umożliwia zabiegi
w bezpiecznym - sterylnym środowisku.
Dzięki filtrom HEPA powietrze jest filtrowane i jako sterylnie czyste
owiewa narzędzia oraz miejsce dokonywania zabiegu. Zasięg sterylnego obszaru pracy
jest wskazywany przez światło lasera. Doskonale nadaje się do iniekcji doszklistkowych,
zabiegów dermatologicznych, laryngologicznych oraz ortopedycznych.

Operio Mobile

