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Zařízení pro sterilizaci FFP respirátorů a MNS (mount-nose protection) masek
Obj. číslo:

105002471

TOP5

Anotace
V důsledku pandemie koronaviru se v sektoru zdravotnictví stává preventivní ochranné vybavení čím dál
vzácnější. Ve skutečnosti jsou obvykle oronasální ochranné masky nebo FFP respirátory jednorázové předměty,
které jsou součástí každodenní nemocniční péče.

Momentální situace však vyústila v obrovský nedostatek ochranného vybavení na celém světě. Zejména ochranné
masky chybí ve všech nemocnicích, domovech důchodců a také v soukromém sektoru. Další motivací pro vznik
tohoto zařízení je také snaha udržet během krize podniky v chodu.

Nedávné studie ukázaly, že nové typy koronavirů jsou účinně ničeny teplem. Konkrétně nový typ koronaviru
COVID-19 je účinně inaktivován při vystavení teplotě 56 °C po dobu 30 minut. Díky tomu může sterilizace suchým
teplem (70 °C po dobu 30 minut) účinně inaktivovat virus bez ovlivnění ochranné funkce masky. Bylo zjištěno,
že desinfekce suchým teplem (zahřívání na 70 °C po dobu 30 minut) má zároveň, narozdíl od sterilizace párou,
nejmenší účinek na poškození filtračního mechanismu a filtrační účinek zůstává nad 95 %. Na základě těchto
výsledků bychom chtěli poskytnout zařízení, které využívá schopnosti tepla zničit tyto viry a pomocí jemného
zahřátí vyčistí ochranné masky, aniž by je deformovalo či zničilo.

Vlastnosti zařízení
Krátká předehřívací fáze.
Nastavitelné topné programy s volitelnou teplotou od 60 °C do 100 °C a časovačem.
Sledovatelné teplotní křivky zobrazující topný cyklus.
Čtyři integrované teplotní senzory uvnitř topné komory.
Topná komora s pěti vysoušecími miskami, volitelný závěsný úložný prostor.
Vnější a vnitřní pouzdro z nerezové oceli.
Rozměry (š x h x v) 800 x 1000 x 1800 mm.
Kapacita jednoho cyklu cca. 200 masek.
Německá výroba.
Zařízení je určeno pro nemocnice, domovy důchodců, zdravotnická zařízení, lékařské ordinace a lékárny, podniky
používající ochranné masky a všude tam, kde je potřeba renovovat vlastnosti FFP a MNS roušek.

V záložce Ke stažení přikládáme PDF soubor &quot;Scientific research on the evaluation of SARS-CoV-2
decontamination procedures&quot;, ve kterém naleznete podrobnou prezentaci současné situace výzkumu
týkajícího se tepelné dekontaminace ochranných masek a další internetové odkazy zabývající se touto
problematikou:
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&quot;Při současném nedostatku ochranných masek je dekontaminace horkým vzduchem (75 °C, 30 minut)
popsána jako schválený způsob recyklace ochranných masek FFP2. Během série testů po 20 dekontaminačních
cyklem nebyla zobrazena žádná ztráta funkčnosti filtru pod 95 % nebo ztráta funkčnosti masky.&quot;
Technická data
Název parametru

Hodnota

Rozměry (š x h x v)

800 x 1000 x 1800 mm

Rozsah teplot (minimální)

60 °C

Rozsah teplot (maximální)

100 °C

Kapacita

200 roušek / cyklus

Materiál

vnější a vnitřní pouzdro z nerezové oceli

Počet polic

5 ks

Napájení

220 V

Typ produktu

pečící skříň
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