SEPAGO ANTIBAKTEERISET POTILASVERHOT
Mullistava ratkaisu
Uudet antibakteeriset väliverhot ovat mullistava ratkaisu hygienian, kulujen ja ajansäästön
tehostamiseksi terveydenhuollon ympäristössä.
Tavallisten väliverhojen peseminen ja vaihtaminen on kallista ja aikaa vievää. Se tulisi
suorittaa säännöllisesti ja varsinkin silloin kun jokin tarttuva epidemia puhkeaa ja on uhkana
niin potilaiden kuin hoitohenkilökunnan terveydelle.

Helppo ja nopea
”Smart-fit” - kiinnityskoukkujen ansiosta Sepago® -verhot on helppoa ja nopeaa vaihtaa, mikä
säästää arvokasta hoitoaikaa. ”Smart-fit” –kiinnityskoukut sopivat useimpiin käytössä oleviin
kiskoihin.
•
•
•
•

kevyt ja helppo käsitellä
verhoihin yhdistetyt erikoiskoukut, sopivat useimpiin käytössä oleviin verhokiskoihin –
esim Goelst ja Silent Gliss
Verhoja suojaava muovinen pussi poistetaan vasta asennuksen jälkeen, jolloin verho ei
joudu lattiakosketukseen
Kuljetuskartonki on kevyt ja helppo käsitellä. Hätävaraverhoja voi hyvin säilyttää,
vaikka osastolla.

Paloturvallinen
Sepago® -verhot on pintakäsitelty sairaaloissa noudatettavien määräysten mukaisesti
menetelmällä, joka hidastaa palon syttymistä ja etenemistä standardien ISO 6940:2004 ja ISO
6941:2003 mukaisesti.

Taloudellinen
Sen lisäksi, että henkilökunnan arvokasta hoitoaikaa säästyy, niin säästyy myös
pesulakustannuksia, vettä ja energiaa.

Kierrätys
Sepago® -verhot on valmistettu 100% polypropyleenistä, joka on helppo kierrättää sairaalan
omien ohjeistusten mukaisesti. Verhot ovat poistotekstiilijätettä ja ne kuuluvat
poistotekstiilien keräykseen tai sekajätteeseen.

Normien mukaiset koot
Sepago® -verhoja saatavana kahta universaalia kokoa ja kolmea väriä.
Korkeus 2m ja leveys 3m tai 5,5m
•
•
•

valkoinen
kerman keltainen
sininen

Antibakteerinen
Sepago® -verhot on antibakteerisesti pintakäsitelty infektioiden leviämisen estämiseksi.
Yleisimmät bakteerit, kuten Escherichia coli ja Staphylococcus aureus (MRSA) kuolevat, kun ne
joutuvat kosketukseen verhon pinnan kanssa. Johtavissa instituuteissa suoritetut testit ovat
osoittaneet materiaalin bakteeria tuhoavan tehon.
Vuosittain useat potilaat altistuvat sairaalabakteeritartuntaan. Sen hoitaminen on erittäin
kallista ja luonnollisesti tartuntojen estäminen ja vähentäminen on sairaaloiden yksi
tärkeimmistä tavoitteista.
Sepago® -verhot auttavat sinua taistossa näitä vaarallisia bakteereja vastaan ja samalla
parantaa potilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta.
Verhoissa vaikuttava antibakteerinen aine on Oeko-Tex:ssä määritelty ympäristöystävälliseksi
eikä ole terveydelle haitallinen. Se on todettu turvalliseksi tuotteeksi myös Euroopan Unionin
Annex 2 - Biocide Direktiivin mukaisesti.
Sepago® -verhoissa sovellettu antibakteerinen käsittely tehoaa bakteereihin kuten Meticillin
Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA), Pseudomonas Aeruginosa, Salmonelle choleraesuis,
Escheria coli, mutta myös hiiva- ja sienitartuntoihin. Testiraportin saat pyytämällä
info@finemedical.fi
Verhojen pinta on myös kosteutta hylkivää eikä likaannu herkästi. Se sopii siis myös
suihkuverhoksi.

Verhojen vaihtovälit
Vaihtovälit vaihtelevat tilanteen ja käyttöpaikan mukaisesti. Teho-osaston, eristyksen jne.
verhot vaihdetaan useammin kuin esim. vuodeosaston. Vaihtoväli vaihtelee kolmen-kuuden
kuukauden välein.
Seurannan helpottamiseksi jokaisessa verhossa on selkeä muistilappu, johon vaihtopäivä
merkitään.

Oma malli valvontaosastolle
Sepago® on kehittänyt oman erikoisversionsa teho-osastoille. Monissa sairaaloissa vaaditaan
ns. läpinäkyvää osaa katsekorkeudelle. Sepago® - ”IC”= ”valvonta” verhoissa on 50 cm korkea
horisontaalinen rei’itetty yläosa.

Sepago® -verhojen koko ja väri vaihtoehdot:
Ref kuvaus 10 kpl/ltk
13030 SEPAGO valkoinen 3m
13031 SEPAGO valkoinen 3m, ”valvonta”
13034 SEPAGO keltainen 3m
13035 SEPAGO keltainen 3m, ”valvonta”
13041 SEPAGO sininen 3m

Ref kuvaus 6 kpl/ltk
13032 SEPAGO valkoinen 5,5m
13033 SEPAGO valkoinen 5,5m, ”valvonta”
13036 SEPAGO keltainen 5,5m
13037 SEPAGO keltainen 5,5m, ”valvonta”
13042 SEPAGO sininen 5,5m
13043 SEPAGO sininen 5,5m, ”valvonta”
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