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Milyen hosszú a keret élettartama?
Normál körülmények közötti használat mellett a 

keret várható élettartama 10 év.

Milyen méretekkel rendelkezik a 
Rediroom?
Belső méret

H 2920mm * Sz 2420mm

Külső méretek

H 3061mm * Sz 2720mm * M 2160mm

Összecsukva

H 740mm * Sz 767mm * M 1378mm

Hogyan lehet személyre szabni a 
PPE kocsit?
Alaphelyzetbe 3 különböző méretű,  kesztyű, Clinell 

univerzális kendők, kézfertőtlenítő gél és egyszer 

használatos kötények tárolására alkalmas rekesszel 

rendelkezik Emellett helyet lehet biztosítani rajta 

védőszemüvegek és egyszer használatos sebészi 

maszkok tárolásához is.

A használt sátrat hova dobjam ki?
A használt sátrat és a HEPA szűrőt az adott 

egészségügyi intézmény biológiailag veszélyes 

fertőző hulladékinak kezelésére vonatkozó előírásai 

szerint kell kezelni.

Hogyan lehet bemenni a 
helyiségbe és kijönni onnan?
A belépéshez a Rediroom bejáratának bal oldalán 

található pedálra kell rálépni. A kilépéshez a 

Rediroom belsejében, az kijárat jobb és bal oldalán 

lévő pedálok valamelyikére kell rálépni.

Könnyen rá tudok nézni a 
Rediroom-ban fekvő betegre?
A sátor oldalán és ajtaján lévő ablakokon keresztül 

láthatja a beteget. Amennyiben szükséges, úgy az 

ablakok elé le lehet ereszteni egy belátásgátlót.

Milyen HEPA szűrő van benne?

A HEPA szűrő egy H12-es szűrő. Ez azt jelenti, hogy 

egészen a 0,3 mikronos (0,0003mm) méretig a 
részecskék 99,5%-át kiszűri. 
Összehasonlításképpen ez sokkal hatékonyabb, 
mint egy N95-ös maszk és elég kicsi ahhoz, hogy 
csapdába ejtse a baktériumokat.  Ugyan az egyes 
vírusrészecskék kisebbek, mint 0,3 mikron, ám a 
vírusok önmagukban egyedül jellemzően nem 
találhatók meg a levegőben.  A vírusok cseppek 
révén terjednek és csak 0,5 mikronnál nagyobb 
cseppekben találhatók meg, így a csapdába esnek 
ők is a HEPA szűrőben. Így a Rediroom alkalmassá 
válik a levegőben terjedő kórokozókkal kapcsolatos 
óvintézkedések megtételéhez.

Mekkora légcserével rendelkezik?
Óránként 12-szeres a levegőcsere. 

Ez egy negatív nyomású helyiség?
Minimálisan. Nem szükséges olyan beteg izolálásához, 

akinél levegőben terjedő kórokozókkal összefüggő 

óvintézkedéseket kell foganatosítani.

Miből készült a Rediroom sátra?
Egy sátoranyaghoz hasonló anyagból. Úgy tervezték, 
hogy a kvaternális ammónium tartalmú fertőtlenítőkkel, 

hidrogénperoxiddal vagy az 1,000ppm klóros kendővel 

végzett napi fertőtlenítést állja. Egyben tűzálló is.

A sátrak újból felhasználhatók?
A sátor egy betegnél, egyszeri használatra készült. 

Használat után ki kell dobni. A betegeket ugyanabban 

a sátorban 14 napig lehet ápolni, majd egy újat kell 

felállítani.

Mennyi a sátor súlya?
A sátor súlya körülbelül 5,6kg.

Mennyi a garancia?

A sátor vázára 12 hónap gyártói garancia van.
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