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OBOUSMĚRNÝ OCHRANNÝ SYSTÉM

OKAMŽITÉ OŠETŘOVÁNÍ

SNADNO DEZINFIKOVATELNÝ

OPTIMALIZOVÁNO PRO POHODLÍ PACIENTA

UMOŽŇUJE POSKYTOVAT INTENZIVNÍ PÉČI

KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMY ZZS

Kompletní ochrana proti vysoce infekčním nemocem

Pohodlí a snadná komunikace s pacientem

Umožňuje ošetření pacienta již během transportu

Kompatibilní s většinou pacientských dýchacích okruhů

Vyroben z materiálu odolného vůči rozpouštědlům,
který umožňuje opakované použití

Funguje s hlavními systémy zdravotnické záchranné služby

UNIKÁTNÍ SYSTÉM UZAMYKÁNÍ
Zámky jsou snadno ovladatelné jednou rukou

ZDRAVOTNICKÝ IZOLÁTOR
EpiShuttle od EpiGuardu

EpiShuttle je zdravotnický izolační a transportní systém od EpiGuardu,
navržený pro optimální bezpečnost pacienta umožňující jeho ošetřování
během transportu. Zařízení je vyrobeno z pevných materiálů odolných
vůči rozpouštědlům a umožňuje opakované použití. EpiShuttle může být
přenášen jako nosítka a zároveň je kompatibilní s většinou nosítkových
systémů v sanitkách, které jsou dnes na trhu dostupné. Upevňovací
systém byl vyvinut a testován v souladu s příslušnými silničními a
leteckými požadavky. Konstrukce umožňuje poskytovat kompletní

intenzivní péči podle postupů urgentní medicíny jako je intubace nebo
zavedení centrálního žilního katétru. EpiShuttle je také kompatibilní s
většinoupacientských dýchacích okruhů . Izolátor poskytuje kompletní
ochranu okolníhoprostředí před částicemi kontaminovanými vysoce
nakažlivými nemocemi pomocí podtlaku a HEPA filtrace. V přetlakovém
režimu izolátor chrání pacienta před nebezpečnými látkami z okolního
prostředí pomocí CBRN filtrů. EpiShuttle od EpiGuardu je určen pro vícenásobné použití, snadnou komunikaci s pacientem a pohodlí pacienta.

TECHNOLOGIE FILTROVÁNÍ VZDUCHU
Podtlak

V podtlakovém režimu vytváří turbína podtlak uvnitř izolátoru vzhledem k okolnímu prostředí. Proud vzduchu je směřován od vstupních filtrů umístěných
u hlavy pacienta do základny, kde je umístěna turbína . Podtlak zabraňuje úniku kontaminovaného vzduchu z izolátoru.
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Přetlak

V přetlakovém režimu vytváří turbína přetlak uvnitř izolátoru vzhledem k okolním prostředí. Proud vzduchu je směřován od turbíny přes vstupní filtry u
oblasti nohou k výstupním filtrům u hlavy . Přetlak zabraňuje vstupu nefiltrovaného vnějšího vzduchu do izolátoru.
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Filtrační a ventilační systém zajištuje více než 15ti násobnou výměnu vzduchu za hodinu, aby byla zajištěna vhodná teplota a vlhkost prostředí
zajišťující maximální pohodlí a bezpečí pacienta.

O FIRMĚ EPIGUARD
EpiGuard AS

EpiGuard AS je norská inovativní firma založená v roce 2015
společnostmi Inven2 (v zastoupení Oslo University Hospital), Eker
Group AS a Hansen Protection AS. EpiGuard se specializuje na špičkové
lékařské přístroje pro bezpečnou přepravu infekčních pacientů.
Naším hlavním produktem je izolační a transportní systém vyvinutý
klinickými odborníky s praktickými zkušenostmi v poskytování intenzivní
péče a transportu pacientů s vysokým rizikem infekčních chorob jako je
na příklad Ebola.
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Společnost si udržuje nejvyšší úroveň odbornosti v průmyslovém
designu, vývoji a výrobě.
Cílem společnosti je poskytovat lékařské vybavení pro transport pacienta,
které splňuje veškeré požadavky na kompletní ochranu okolního prostředí
před kontaminovanými částicemi. Snadný přístup k pacientovi umožňuje
poskytovat pokročilou péči a ošetřování bez kompromisů. Zařízení je
určeno pro použití jak ve vysoce rizikových situacích, tak v každodenní
případech multirezistentních infekcí.
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