Klimaatregeling voor gezondheidszorginstellingen



Wanneer levens op het spel staan, is een ideaal klimaat onmisbaar. Niet alleen heeft
onderzoek uitgewezen dat klimaat van invloed is op het herstel na een operatie, maar
klimaatregeling is ook noodzakelijk voor labomstandigheden en het voorkomen van
infecties, zoals postoperatieve wondinfecties (POWI). Bovendien zorgen de juiste
klimaatomstandigheden voor een prettige werkomgeving.

Een klimaat dat herstel bevordert
Het juiste klimaat verkort de hersteltijd

Postoperatieve wondinfecties voorkomen
Eenvoudig infecties (POWI's) voorkomen

Legionella infecties voorkomen
Te allen tijde het infectierisico bewaken

Lagere totale eigendomskosten
Maak meer geld vrij voor gezondheidszorg

Zorgen voor en met het beste binnenklimaat
Wanneer levens op het spel staan, is een ideaal klimaat onmisbaar. Niet alleen heeft onderzoek
uitgewezen dat het juiste klimaat van invloed is op het herstel na een operatie, maar ook noodzakelijk is
voor het creëren van de juiste labomstandigheden om infecties, zoals postoperatieve wondinfecties
(POWI), te voorkomen. Bovendien zorgen de juiste klimaatomstandigheden voor een prettige
werkomgeving.
Het beheren en regelen van het klimaat in alle verschillende ruimten die elk specifieke eisen hebben,
kan natuurlijk lastig zijn. Omdat de zorg steeds persoonlijker wordt, wordt de behoefte aan een
persoonlijk klimaat ook steeds groter. Bovendien geeft zorgpersoneel in een stressvolle situatie

natuurlijk geen prioriteit aan klimaatregeling.

Een perfect en eenvoudig te beheren klimaat
Wij begrijpen deze uitdagingen en hebben op basis van onze ervaring het perfecte klimaatsysteem voor
de zorg ontworpen. Met ons volledige gebouwbeheersysteem op basis van Priva-oplossingen behoren
uw binnenklimaatproblemen tot het verleden. Het systeem regelt en bewaakt de geïnstalleerde
systemen en applicaties om in iedere ruimte het juiste klimaat te creëren, zelfs in afzonderlijke
operatiekamers en ziekenzalen.
Het systeem stelt u in staat temperaturen en positieve luchtdruk in alle ruimten nauwkeurig te bepalen.
Dat doet u met de gebruiksvriendelijke centrale Priva Blue ID-controller. Het systeem kan worden
aangevuld met andere regelmodules of worden gekoppeld aan andere systemen en applicaties. Dat zorgt
ervoor dat u met het perfecte gebouwbeheersysteem werkt!

Onze expertise op het gebied van klimaatregeling voor de gezondheidszorg

Precieze regeling van het
gebouwklimaat

Eenvoudig beheer van uw
gebouwklimaat

Slim energie besparen

Perfect persoonlijk
comfort

Bent u geïnteresseerd in verdere informatie over onze oplossingen?

Uw gezonde binnenklimaat controleren
Naast eenvoudig gebouwbeheer wilt u ervoor zorgen dat alle belangrijke klimaatgegevens worden
geregistreerd en opgeslagen. De Priva Blue ID-controller doet dat, maar gaat ook een stapje verder. De
indicatiemodule voor legionella stelt u altijd op de hoogte van het besmettingsrisico in uw ziekenhuis of
zorginstelling. Zo kunt u altijd direct ingrijpen wanneer dat nodig is.

Dankzij ons volledige systeem kunt u uw aandacht volledig richten op het leveren van de beste zorg.

Onze producten voor klimaatregeling voor de gezondheidszorg

WILT U INFORMATIE AFGESTEMD OP UW SITUATIE?
Onze zorgspecialisten staan voor u klaar!

Heeft u de antwoorden op uw vragen niet gevonden?
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