
Filtroventilaèní systém urèený k ochranì 
dýchacích cest proti biologické kontaminaci.

Clean-Air Medical 
varianta Doctor

Oblast použití:
! nemocnice – infekèní oddìlení
! hygienické stanice
! ZZS (zdravotnická záchranná služba)
! IZS (integrovaný záchranný systém)
! veterinární služba

Princip ochrany:
Vzduch z okolního ovzduší je 
nasáván filtroventilaèní 
jednotkou pøes filtr tøídy P3 a s 
pøetlakem je vhánìn do kukly. 
Pøetlak, který vzniká uvnitø 
kukly, zabraòuje vniknutí virù a 
bakterií z okolí a podstatnì 
zvyšuje uživatelský komfort.
Pøebyteèný vzduch uniká  
vydechovacím ventilem. 
Ochranný faktor celého 
systému je vyšší než 500.

jednotlivé komponenty systému:

Ochranná kukla - vyznaèuje se lehkou konstrukcí a variabilností nastavení tak, aby jedna univerzální velikost 
vyhovovala  všem uživatelùm. Je možné ji nosit i pøes dioptrické brýle.

Filtroventilaèní jednotka - malý, lehký a kompaktní pøístroj umístìný na opasku. Souèástí jednotky je dobíjecí 
Lithium-Iontový akumulátor. Indikátor nízkého napìtí baterie upozorní akustickým a vizuálním signálem pøed úplným 
vybitím baterie. Jednotka spolu s akumulátorem tvoøí vodotìsný celek, který mùže být desinfikován tekutými 
desinfekèními èinidly pøípadnì ultrazvukem. 

Filtr - vysoce úèinný HEPA filtr s úèinností minimálnì 99,99%. Zachytává pevné a kapalné èástice vèetnì virù a 
bakterií. Odpovídá tøídì P3.

Technické parametry:

Prùtok vzduchu: 180* - 160 l/min (* s plnì nabitou baterií)

Hmotnost filtroventilaèní jednotky vè. filtru:

Hmotnost kukly Doctor:

Baterie: typ

životnost

Doba provozu:

Krytí:    

Schváleno dle: (norma, tøída certifikace)

650 g

285 g

Li-Ion 7,2V/2,20Ah 

500 nabíjecích cyklù

4,5 hodin

IP65

EN 12 941 TH3PSL

okolní 
kontaminované 

ovzduší

prùchod filtrem

dodávka k dýchací 
zónì

filtrovaný vzduch v 
kukle
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jednotlivé komponenty systému:

Ochranná kukla - vyznaèuje se lehkou konstrukcí a variabilností nastavení tak, aby jedna univerzální velikost 
vyhovovala  všem uživatelùm. Je možné ji nosit i pøes brýle. Navíc je vhodná i pro ležící pacienty. Pod kuklu je možné 
zavést kyslíkovou masku.

Filtroventilaèní jednotka - malý, lehký a kompaktní pøístroj umístìný na opasku. Souèástí jednotky je znovunabíjecí 
Lithium-Iontový akumulátor. Indikátor nízkého napìtí baterie upozorní akustickým a vizuálním signálem pøed úplným 
vybitím baterie. Jednotka spolu s akumulátorem tvoøí vodotìsný celek, který lze desinfikovat tekutými desinfekèními 
èinidly a sterilizova parami formaldehydu. 

Filtr - vysoce úèinný HEPA filtr s úèinností minimálnì 99,99%. Zachytává pevné a  kapalné èástice vèetnì virù a 
bakterií. Odpovídá tøídì P3.

Clean-Air Medical 
varianta Patient

Filtroventilaèní systém urèený k ochranì 
dýchacích cest pøed nákazou infekcí.
Umožòuje pohotovou izolaci infikovaných osob, 
a tím ochranu okolí pøed pøenosem infekce.

Oblast použití:
! pro transport infikovaných osob
! k zamezení pøenosu infekce

Princip ochrany:
Pøi nadechnutí se vzduch 
dostává do kukly 
jednocestným nádechovým 
ventilem. Pøi výdechu je 
kontaminovaný vzduch 
kontinuelnì odsáván 
filtroventilaèní jednotkou 
pøes filtr a èistý je vyfukován 
zpìt do okolí.  

uzavøená  dýchací 
zóna

prùchod filtrem

vstup okolního 
vzduchu

do okolí odchází 
filtrovaný vzduch
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