باکتریـال و ریلی
بیمارستانی

Hospital
antibacterial
blinds

http://www.ipek.ir/hospital

پـرده هـای آنتـی

باکتری ها همه جا هستند

antibacterial
?Why blinds

پژوهش های جدید نشان می دهد که با وجود اتخاذ انواع تدابیر پیشگیری در بیمارستان و رعایت اصول بهداشتی ۹۵ ،درصد پرده های
بیمارستانی به انواع مختلفی از میکروب و ویروس های مقاوم در برابر دارو ها آلوده هستند .به گزارش شبکه تلوزیونی «سی ان ان» با وجود
اتخاذ همه تدابیر اصول بهداشتی در بیمارستان ها ،میکروب ها با یافتن پناهگاهی امن در پرده های بیمارستانی بار دیگر توانسته اند به این
مکان ها نفوذ کنند .پرده های بیمارستانی معمول حاوی گونه های مخلتف میکروب های مسبب بیماری و مقاوم در برابر داروها ،از جمله
 MRSAو  VREهستند .با توجه به این مسئله ،پیشنهاد ایپک برای مدیران بیمارستان ها استفاده از پرده های آنتی باکتریال می باشد.

چرا پرده های آنتی باکتریال؟

Fabrics features

ویژگی های پرده های بیمارستانی

آنتی باکتریال بودن پرده به خاطر ایجاد محیطی عاری از هر گونه
آلودگی و ایجاد فضایی زیبا و منظم با ماتریال مرغوب.

پارچه پرده از جنس پلی استر و ساتن براق با رنگ کرم روشن می باشد .که به لحاظ
روانشناسی محیطی هماهنگ با روحیه بیماران از هر طیفی خواهد بود.

انعطاف پذیری و دارا بودن قابلیت جابجایی
به هر طرف ،بنا به شرایط.

الیاف بافته شده دارای پوشش نانو و آنتی
باکتریال با تضمین فابلیت  ۳۰۰بار شستشو می

دوخت  ۳۰الی  ۴۰سانتی متر تور در قسمت باالی پرده
جهت تردد هوا ،اکسیژن و نور مناسب.
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1ریل مخصوص ساخته شده از آلومینیوم
در رنگهای سفید و آلومینیومی به صورت
الکترواستاتیک.
2قابلیت خمکاری به صورت دایره ،بو و ال
جهت پوشش تمام قسمت های تخت
بیمار.
3قابلیت نصب به دیوار و سقف به وسیله
پایه های مخصوص از آلومینیوم و پی وی
سی.
4طراحی منحصر به فرد ریل های تولیدی
شرکت قابلیت حرکت پرده را به تمام
قسمتهای ریل ممکن می سازد.
5از دیگر خصوصیات این سیستم ریلی می
توان به دوام و عمر مفید اشاره کرد.

Accessories
features
مشخصات ریل و تجهیزات

برای مشاهده دیگر محصوالت ما می توانید به سایت ایپک مراجعه کنید

http://www.ipek.ir

For home and office products refer to

http://www.ipek.ir

