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ІНФЕКЦІЙ В
ЄВРОПЕЙСЬКИХ
ЛІКАРНЯХ

інфекції в лікарнях часто
недооцінюються як
з медичної та і з культурної точки
зору. Щорічно в Європі
4.1 мільйона пацієнтів отримують
інфекціі в лікарнях.*
* Джерело: Sanità in Cifre,
23/02/2012

ПОСТІЙНИЙ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ
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AntiGerm абсолютно
безпечний постійний
антибактеріальний захист,
який компанія ISEO вирішила
використовувати в
своєму асортименті
систем аварійного виходу.
Він заснований на повільному
і постійному випуску іонів
срібла, які проникають у
мікробний організм і
запобігають його
відтворенню атакуючи його ДНК.

+650
ВИДІВ БАКТЕРІЙ

Через кілька хвилин він вбиває
більше, ніж 650 вірусів, цвіль,
водоростей, мікози і види бактерій
(як легіонелла, сальмонелла
і MRSA) завдяки безперервній дії
24 години на день, 7 днів на
тиждень, знижується рівень
бактерій 99%.

РІВЕНЬ
БАКТЕРІЙ
ЗНИЖЕНО

99%

AntiGerm зареєстрований та
сертифікований товарний знак,
виключно використовується
компанією ISEO на світовому
ринку для серій систем аварійних
виходів без додаткових витрат

БЕЗ ПАНІКИ,
БЕЗ БАКТЕРІЙ
NIENTE COSTI AGGIUNTIVI.

ЛІКАРНІ
КЛІНІКИ
БУДИНКИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ
БУДИНКИ ВІДПОЧИНКУ
АМБУЛАТОРНІ КЛІНІКИ
ЛАБОРАТОРІЇ
АПТЕКИ
ОЗДОРОВЧІ ЦЕНТРИ
БАСЕЙНИ
СПОРТИВНІ ЗАЛИ
ЦЕНТРИ ДЛЯ ДІТЕЙ
ДИТЯЧІ САДКИ
УНІВЕРСИТЕТИ
ОФІСИ
МАГАЗИНИ
ГОТЕЛІ
РЕСТОРАНИ
ЇДАЛЬНІ
КІНОТЕАТРИ
МУЗЕЇ
ТЕАТРИ
СУПЕРМАРКЕТИ
ТОРГОВІ ЦЕНТРИ
АЕРОПОРТИ
НАВЧАЛЬНІ СТАНЦІЇ

ПОДВІЙНИЙ
ЗАХИСТ:
БЕЗ ПАНІКИ,
БЕЗ БАКТЕРІЙ
У своєму відношенні до
безпеки, компанія ISEO
вирішила додати цей захист до
механізма, який завжди
присутній в громадських
місцях і в усіх місцях, де
гігієна та охорона здоров’я
основна вимога: лікарні,
клініки, лікувальні будинки,
але також центри догляду
за дітьми і дитячі садки.
Тому система антипаніки
збагачена антибактеріальним
захистом, чия продуктивність
сертифікована Університетом
Молекулярноі Медицини.
Антибактеріальний захист
постійний і не вимагає
особливого технічне
обслуговування. Постійний
випуск іонів срібла забезпечує
максимальну ефективність
протягом усього життя
продукта, навіть у випадку
поверхневих подряпин.
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