Pojďme se nadechnout!
Zaručte svým pacientům i zaměstnancům to nejbezpečnější pracovní prostředí
během poskytování stomatologické péče.

Viruskiller VK401
Nízké provozní náklady
Velmi snadné uvedení do provozu
“Plug and Play”
Bez nutnosti složité instalace
Kompaktní, přenosný, výkonný
Nástěnná, nebo samostatně stojící varianta
Elegantní bílá barva, která nenaruší design Vaší
ordinace
Vyčistí vzduch ve Vaší ordinaci během pár minut
Pro místnosti do 60 m²
Neprodukuje nebezpečný ozón
Nastavení výkonu ventilátoru
pomocí dálkového ovládání

50 cm

1m

ZABÍJÍ AŽ 99,99%
VZDUŠNÝCH
PATOGENŮ
BĚHEM JEDNÉ
VÝMĚNY
VZDUCHU!

4m+

Před-ﬁltr, HEPA ﬁltr a ﬁltr s aktivním uhlím
Vzduch je vtahován do přístroje,
kde je mechanicky čištěn pomocí
integrovaných ﬁltrů a HEPAﬁltru.
Jejich výměna je velmi jednoduchá.

8x UV-C LAMPY + 40 TiO2 Hexagon ﬁltrů
= reaktorová komora
Patentovaná reaktorová komora s osmi UV -C
lampami a ﬁltračními trubicemi s povrchem
TiO2, vytváří smrtelné prostředí pro vzdušné
a respirační viry včetně virů COVID, DENOVIRU, POLIOVIRU a viru chřipky.
Životnost UV-C lamp je 8000 provozních
hodin.

Michal Komora - manažer pro malé přístroje, tel.: 731 651 675, michal.komora@henryschein.cz
Richard Janů - manažer sterilizace , tel.: 603 511 935, richard.janu@henryschein.cz

Malý pracant za přijatelnou cenu
SRSmedilux UV-C ničí všechny mikroorganismy ve vzduchu jako jsou bakterie,
plísně, kvasinky a viry včetně koronaviru. Používá se k dezinfekci vnitřních prostor
jako jsou lékárny, čekárny a ordinace.

SRSmedilux
Germicidní zářič uzavřený
Velmi nízká hlučnost < 20 db
Nízká spotřeba
Výkon UV-C zdroje 48 W
Průtok vzduchu 57 m³/hod
Určený pro provoz
za přítomnosti osob
Rozměr 600 x 150 x 70 mm

12 100 Kč

Kontrola stavu a životnosti UV výbojky
Bezpečnostní pojistka - automatické vypnutí při otevření krytu
Univerzální a velmi jednoduchá montáž.
Možnost uchycení na stěnu či samostatně stojící varianta.

VYROBENO
NA
SLOVENSKU!

UV-C generátor:
Typ výbojky: 2x OSRAM Puritec L24W
Životnost výbojky: 8000 hodin

Michal Komora - manažer pro malé přístroje, tel.: 731 651 675, michal.komora@henryschein.cz
Richard Janů - manažer sterilizace , tel.: 603 511 935, richard.janu@henryschein.cz

