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Luftkvalitén är avgörande för människors välbefinnande och arbetsprestation i alla byggnader där
man arbetar med hälsa och vård
EOLIS Air Manager luftrenaren är en certifierad produkt för doktorer, fotterapeuter, tandläkare,
veterinärer, sjukhus/kliniker, vård och äldreboenden...

Varför välja EOLIS Air
Manager?
- Undviker förökandet av mikroorganismer i luften
-	Rengöra inomhusmiljön i undersökningsrum,
väntrum, samt patientrum
- Neutralisera dålig lukt
- Eliminera VOC

Produktfördelar:
- Garanterad funktion
- Software för översyn, management och
spårbarhet av maskiner och avvikande
luftkvalitet
- Låg energiförbrukning
- Låg ljudnivå

Det finns en MÄNGD olika källor till förorenad luft inom
vård och hälso branchen:
Virus
Bakterier

Mögel och sporer

Mikroorganismer
Partiklar av olika storlekar
(små, stora, MPPS, etc)
Odörer (kroppslukt, parfumer,
rök, matos, etc)
Allergener från kvalster
och ohyra
Damm
VOC

Den första luftrenaren att bli certifierad i EU kommissions
ETV program (Pilotprogram för verifiering av miljöteknik) *
EOLIS Air Manager utvald, verifierad och certifierad i ETV-programmet
(Environmental Technology verification) en komplett helhetslösning.

En funktionell och säker produkt
NatéoSanté utvecklar EOLIS Air Manager med ett miljövänligt tankesätt. Produkten har testats av
oberoende franska laboratorier, vilka bekräftar att produkten inte påverkar hälsan negativt, eller inte
heller okontrollerat emitterar några partiklar, VOCs, Nox, O3, vid användning.
Dessa tester har också visat att EOLIS Air Manager har en utmärkt förbättrande inverkan på inomhusmiljön,
där det vanligen förekommer föroreningar i luft (I enighet med de europeiska standarderna NF B44-200
& NF EN 16846-1)
Mikroorganismer

Kemiska föroreningar
▪ VOC
▪ Gaser
▪ Endokrinstörande medel

▪ Bakterier
▪ Virus
▪ Svamp, mögel
Luftburna mikroorganismer är
ansvariga för vårdrelaterade
infektioner (VRI) (nosokomiala
infektioner) populärt kallade
sjukhussjuka. Dessa definieras som
infektioner som drabbar patienter
eller personal i samband med
undersökningar, behandlingar eller
vård inom hälso- och sjukvården
samt tandvården.
EOLIS Air Manager neutraliserar
med erkänt resultat Aspergillus
brasiliensis (mögel och sporer)
och Staphylococcus epidermidis
(bakterier)

Partiklar
▪ Damm
▪ Hår, hud och fjällrester
▪ Fibrer

Den dagliga användningen
av rengöringsmedel och
desinfektionsprodukter kan vara
skadlig för medicinsk personal

Partiklar ansvarar för många
respiratoriska patologier.
Mikroorganismer som bärs av inerta
partiklar i luften, ökar risken genom
att gynna även kors-kontaminering

EOLIS Air Manager fångar och förstör
kemikalier (såsom t.ex Formaldehyde,
Benzene, etc...) tack vare dess
kompletta och integrerade filtreringsoch djuprengöringsfunktioner och
teknologier

EOLIS Air Manager filtrerar fina
partiklar ner till en diameter på 0,1
mikron med en effektivitet upp till
99,997%

Tack vare den unika kombination av prestanda och kontrollerade tekniska funktioner, erbjuder EOLIS
Air Manager en komplett lösning för en effektiv luftrening och dessutom bekämpning av alla olika typer
av föroreningar och problem.
* EOLIS Air Manager 1200-tekniken har verifierats för inomhusluftbehandling i byggnader och hus, kontorslokaler och annan yrkesmiljö, inklusive
specifika föroreningsproblem, genom Rescoll-verifieringsorganet den 17.09.2018. Verifieringsbeviset har registrerats under nummer 180155-DV och
finns tillgängligt på följande adress: http://www.verification-etv.fr.
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