MOBILNÍ 20 LŮŽKOVÁ JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE
Mobilní 20 lůžková JIP je určená pro krizové situace, kdy je třeba řešit rozšíření kapacity lůžek urgentní
a intenzivní péče v dané nemocnici. Jednotka je určená pro infekční pacienty se stejnou diagnózou.
Jednotka je vybavena klimatizací, pokoje
pacientů mají podtlakové větrání s HEPA filtry.

Vlastní JIP má po sestavení rozměr 19,5 x 12,2
metrů (s navazujícími stany 19,5 x 24,4m). Jde o
sestavu 8 plně vybavených kontejnérů + 4 stany.

Vstup personálu je vybaven systémem propustí,
který umožní dekontaminaci personálu při
odchodu z jednotky.
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Jednotka se skládá ze: dvou 10 lůžkových
pokojů, sesterny, čisticí místnosti, filtrů
a skladovacích prostor
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UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY
Jednotka se postaví v areálu nemocnice na
parkovišti nebo jiné volné ploše a napojí se
na vodu, kanalizaci a elektrickou síť.

NANOTECHNOLOGICKÝ NÁSTŘIK

MOŽNOST DEKONTAMINACE

Veškeré povrchy exponovaných částí jsou
opatřeny nanotechnologickým nástřikem s nano
oxidy titanu - tzv. fotokatalytická mineralizace,
která zajišťuje zvýšení hygienické a mikrobiální
čistoty a zvýšení efektivity konvenčních
sanitačních postupů.

Celou jednotku je možné dekontaminovat
(fumigovat) parami peroxidu vodíku. Pro tuto
fumigaci v rámci jednotky jako option dodáme
náš generátor par peroxidu vodíku nebo fumigaci
můžeme periodicky provádět jako službu.

Termín dodání

8 týdnů

Vlastní montáž a zprovoznění

1–2 týdny

Další informace jsou uvedeny v technické
dokumentaci
(technický
list,
výkresová
dokumentace, soupis technologie).
V případě zájmu Vám bude zaslána cenová
nabídka na kompletní dodávku.
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