System reutylizacji dializatorów kapilarnych
Dialister Futura II
Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe „IMPULS”
przedstawia nowoczesny, wysoce efektywny system reutylizacji
dializatorów kapilarnych.
Główną częścią systemu jest Dialister Futura II - urządzenie
służące do automatycznego czyszczenia, dezynfekcji i płukania
zużytych dializatorów.
Nazwa urządzenia symbolizuje nową, lepszą przyszłość
reutylizacji i hemodializy, opartą na ponad dwudziestoletnim
doświadczeniu w dziedzinie produktów ochrony zdrowia.
Doskonała kadra inżynierska, nowoczesny proces produkcji i
setki pracujących Dialisterów są najlepszą gwarancją
doskonałego standardu reutylizacji.

Czemu warto reutylizować?
Reutylizacja dializatorów jest najlepszym sposobem na optymalizację kosztów dializy bez
obniżania jej jakości i bezpieczeństwa pacjenta. Tradycyjnie po ukończonej dializie, dializator
staje się uciążliwym odpadem medycznym.
System produkowany przez „IMPULS” pozwala na pełną regenerację dializatora, by mógł być on
używany ponownie. Po użyciu, dializator jest automatycznie czyszczony i wypełniany roztworem
środka dezynfekcyjnego Steridial. Przed kolejnym wykorzystaniem przez tego samego pacjenta,
dializator jest automatycznie płukany i gotowy do użycia.
Technologia reutylizacji jest przy tym w pełni zwalidowana i bezpieczna dla pacjentu i personelu.

Główne cechy urządzenia














W pełni automatyczny proces czyszczenia, dezynfekcji i
płukania
Wykorzystanie koncentratów bez rozcieńczania
Duży, podświetlany ekran LCD
Nowoczesny design pasujący do każdej stacji dializ
Menu i funkcje dostosowane dla klienta
Pełne bezpieczeństwo pacjenta: automatyczne wykrywanie
nieszczelności i określanie pojemności dializatorów
Minimalne wymagania przestrzenne
Wysokiej jakości materiały gwarantujące długą żywotność
Wodoodporna obudowa
Najwyższy poziom ergonomii
Pełna kompatybilność z pozostałymi częściami Systemu dla
Dializ firmy „IMPULS”

„IMPULS” i hemodializa
Reutylizacja to więcej niż tylko jedno urządzenie. „IMPULS” oferuje kompletny system
wspierający stacje dializ w codziennej działalności:

Dialister Futura II
reutylizactor dializatorów

Steridial i Steridial Forte
koncentraty dezynfekcyjne

Koncentraty
Proszkowe
koncentraty do hemodializy

Nefretete
Alkalizujące cukierki
dla dializowanych pacjentów

Surfsteril
spray
do dezynfekcji powierzchni

Steritest
Szybkie i proste
testy paskowe

Impuls 10SD
Deosan
środek
płyn
do dezynfekcji rąk myjąco - dezynfekcyjny

Impuls WNW800
system suchej dezynfekcji pomieszczeń
oparty na Waporyzowanym Nadtlenku Wodoru
Po dalsze informacje zapraszamy na stronę www.impuls.pl.
Na wszelkie pytania na temat reutylizacji,
a także pełnej oferty firmy zapraszamy do Biura Obsługi Klienta:
+48 58 692-29-90, +48 600 288 413
impuls@impuls.pl,
marketing@impuls.pl

