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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
A betegek és az ápolók biztonsága egy   

kórházban elsődleges követelmény. Nem csak az olyan  nagy 

kockázatú területeken igényel nagy figyelmet mint az intenzív 

osztályok és a műtők, de az olyan közepes kockázatú helyeken, 

mint a konyhák és a beteg szobák. A legfigyelemre méltóbb 

kockázatot a bakteriális fertőzés jelenti, melyat a mikrobiológiailag 

szennyezett zuhany és a csapvíz is okozhatja. 

                                                A vízjárványt okozó patogének a vízvezetékben levő biofilmben  
                                                feldúsulhatnak különösen akkor, ha a kórház vízrendszerének  

                                                fertőtlenítése egy távoli ponton van. A patogének átkerülhetnek a    
                                                  betegekre a  róluk való gondoskodás során. A Pentair, a víztisz- 

                                             títás specialistája a használati végpontokon alkalmazható  
                                             zuhany és csap membránszűrők sorozatát fejlesztette ki. Ezek  

                                            kivitele olyan, amely speciálisan a beteg gondozásban való  
                                            felhasználás segíti. 

 
 

ELŐNYÖK 

 
• Megvéd az olyan vízzel terjedő  

   baktériumoktól, mint pl. a legionella 

• CE Medical Class I  minősítésű termék 

• Olyan közepes kockázatú helységekben 

  használhatók,mint a konyhák a betegszobák 

  és az öltözők 

• Megvéd a járványoktól és átlátható infekció 

   kontrolt biztosít. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WATER SOLUTIONS INFECTION CONTROL 

ALKALMAZÁS 
 
A Pentair Egészségügyi Szűrőinek standard 

verzióját a közepes kockázatú (nem steril) 

területen ajánlatos használni a vízzel terjedő 

megbetegedések megelőzésére. Ezek az eszközök 

megbízható és kényelmes védelmet biztosítanak 

abban azutolsó pillanatban, mielőtt a betegek és az 

ápolók érintkezésbe kerülnek a vízzel. 

   ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI  

  TULAJDONSÁGOK 
 
  Szűrő anyag 
  Kapilláris mikroszűrő membrán 

   Pórus méret 
   0,2 μ 

   Max. működési nyomás 
   5 bar (72,5 psi) 

    Működési hőmérséklet 
   0 - 50 ˚C (0 - 158 ˚F); 70 ˚C  30 percig 
    @ 2 bar  a patron élettartama alatt 

    Klór expozíció  
  1,200 ppm 10 órán át a patron egész élettartama 
   alatt  

    Tárolás & Kezelés 
-    Validált eltarthatóság: 2 év 
-    Száraz helyen tároljuk;első használat után  
     védjük a fagytól  
-   Kíméletesen bánjunk vele; ne tegyük ki sokk  
      hatásnak 
-   Eldobható termék; közönséges hulladékként  
     kezelhető
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 SZŰRŐ BETÉT SPECIFIKÁCIÓ & KIVITELI ADATOK 

 

Model szám MSF-STSS70 MSF-STRC70 MTFW-STSS70 MTFW-STRC70 MTFD-STSS70 MTFD-STRC70 
 
 
 

 

Model név zuhany szűrő 
                                              Standard alap 

Egészségügyi Zuhany Szűrő 
             szűrő betét 

Egészségügyi Csapszűrő 
mosdó 

Standard alap 

Egészségügyi Csapszűrő 
mosdó 

      szűrő beteét 

Egészségügyi Csapszűrő  
ivó 

Standard alap 

Egészségügyi Csapszűrő 
ivó 

         szűrő betét
 

Max. méret 136 x 63 mm 88 x 63 mm 136 x 63 mm 88 x 63 mm 136 x 63 mm 88 x 81 mm 

Tömeg 240 g 150 g 240 g 150 g 240 g 150 g 

Csatlakozás 1/2 inch BSP/NPT speciális gyors csatlakozó 22 mm belső menet(1)    speciális gyors csatlakozó  22 mm belső menet(1)   speciális gyors csatlakozó 

  Kezdeti áraml. seb. @ 2 bar 9 l/min (2.4 Gpm)(2) 9 l/min (2.4 Gpm)(2) 4 l/min (1 Gpm)(3) 4 l/min (1 Gpm)(3) 4 l/min (1 Gpm)(3) 4 l/min (1 Gpm)(3) 

Validált élettartam 70 nap (10 hét) 
 

 Baktérium > log 7 / Gomba > log 4 
 

(1) 24 mm, 1/2” belső & külső menetű adaptert szállítunk (2) áramlás csökkentő ajánlott (3) áramlás csökkentő kötelező (4) további információ a validálási jegyzőkönyvben 
 
PTermék tanúsítás: Az Egészségügyi Víz Szűrők Steril Osztálya eleget tesz az egészségügyi berendezésekre vonatkozó Direktíva 93/42/EEC, 
Annex VII - nek és regisztrálva van mint  Class I, előírsának megfelelő termék. 

Zuhaqy szűrő Csap szűrü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: Ezek az információk  és adatok csak általános körülményekre érvényesek.  Mivel mi a tényleges  használati körülményeket nem áll módunkban szabályozni, 

nem tudunk teljeskörű felelősséget vállalni a termékeinkért. A garanciális feltételeket a kezelési utasítások tartalmazzák. 
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