ХИГИЕНА
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ПРОУЧВАНИЯТА ПОКАЗВАТ,ЧЕ БЕЛЬОТО Е ГЛАВНИЯ ФАКТОР
ЗА ПРЕНАСЯНЕТО НА ИНФЕКЦИИ И СУПЕР БАКТЕРИИ
• 10 до 15% от вътрешноболничните инфекции (водещи до средно още 4-5 дни в болница
и в изключителни случай и до смърт на пациента) се дължат на незадоволителна хигиена на бельото.
• Възрастните хора и децата са в по-голям риск от инфекции поради по-слабата им имунна система
• Операторите трябва с цялостна грижа да работят в пералните помещения
за подържане на високо хигиенно ниво
в общата продукция ,като по този начин осигуряват чисто от бактерии бельо
(например: Стафилококи, Салмонела, Листерия и др.)

PRIMUS ПРЕДЛАГА
НАЙ-ДОБРАТА ЗАЩИТА
СРЕЩУ КРЪСТОСАНО ЗАМЪРСЯВАНЕ
ОТ БАКТЕРИИ ВЪВ ВАШЕТО
ПЕРАЛНО СТОПАНСТВО

СПРЕТЕ КРЪСТОСАНАТО
ЗАМЪРСЯВАНЕ
СЕГА!

Това е толкова важен въпрос,че Primus реши да си сътрудничи с два микробиолигически института
и да изпита при реални условия риска от повторно замърсяване на пералнята.
Тези изпитания бяха извършени в перални помещения, която използват
Primus бариерни перални с физическо отделяне на мръсната от чистита зона в пералните помещения.
Тези обекти получиха сертификат от независими организации, потвърждаващ че процеса на изпиране
2

е в съответствие с изискванията на система RABC*(по-малко от 12 CFU/25cm.)

Тип
Ръце

Ръце
(CFU/hand)

Въздух
(CFU/m3)

Колички
(CFU/25 cm2)

замърсена изцяло
зона
Fungi

1x10 3

NM* (>>3.8x10 2)

103

28

NM* (>>1.6x10 2)

3

изцяло

>397

2x10 2

2,25

8

50

2,25

чиста
зона

Fungi

Замърсяване на ръце
с ръкавици в мръсна зона

* NM: Не се измерва / твърде много бактерии
** CFU - единица за измерване на образувани колонии от жизненоспособни бактерии

Най-голямо количество бактерии се предава чрез ръцете
Важен вектор за размножаване на микрорганизми е въздухът
И повърхностите са главно средство за пренасяне на бактерии

* RABC е съкращение за Риск, Анализ, Биозамърсяване и Контрол.
RABC е система за управление на Качеството и се съобразява със системите QM и HACCP
Системата се използва да избегне микробиологичното замърсяване на хора
и продукти от работата на пералното помещение и да осигури микробиологично
качество на прането Внедрената система RABC се контролира от външни
експерти всяка година

PRIMUS ВИ ПРЕДЛАГА НАЙ-ДОБРАТА ЗАЩИТА
СРЕЩУ КРЪСТОСАНО ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ БАКТЕРИИ
В ПЕРАЛНОТО ПОМЕЩЕНИЕ

Замъсяване на ръце
без ръкавици в чиста зона

Е К С П Е РТ И
В Х И Г И Е Н АТА

PRIMUS Е РАЗРАБОТИЛ ПЪЛНА ГАМА ОТ БАРИЕРНИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ
С ЦЕЛ ДА СЕ ОПТИМИЗИРА И ОПРОСТИ СЪЗДАВАНЕТО НА ПЕРАЛНО
ПОМЕЩЕНИЕ,КОЕТО ДА ПРЕДЛАГА НАЙ-ДОБРА ЗАЩИТА ЗА РАБОТНИЦИТЕ,
ПАЦИЕНТИТЕ И НАЙ-ДОБРАТА ЗАЩИТА СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО
НА МИКРО-ОРГАНИЗМИ И БАКТЕРИИ.

ПРИ ВЪЗПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА PRIMUS ЗА ХИГИЕНА, РАБОТАТА НА ВАШЕТО ПЕРАЛНО
СТОПАНСТВО ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НАЙ-ДОБРИТЕ ХИГИЕННИ ПРАКТИКИ:
• Зачитане на принципите “walk forward” -„крачка напред“ в HACCP или Междунарондия стандарт за храните.
• Физическа разделяне със стена пералнята на две части: замърсена зона и чиста зона .
• Без риск за контакт или пренасяне между мръсното и чистото бельо .
• Като опция, отделни атмосферни налягания могат да бъдат създадени между чиста и замърсена зона
с цел да се педотврати въздушно замърсяване .
• Предлага най-добрата защита от разпростанението на инфекциите .
• Специални „Хигиенни програми за обеззарязяване на пералнята
• Гаранции за Вашата инвестиция в бъдеще чрез предвиждане на следващите хигиенни разпоредби .

СОЛИДНА ОСНОВА
ЗА ХИГИЕНАТА
НА ПЕРАЛНОТО
СТОПАНСТВО!

PRIMUS, ВАШИЯТ
ПАРТНЬОР В БОРБАТА
ЗА ХИГИЕНАTA

МРЪСНА
ЗОНА

PRIMUS,
ИНОВАТИВEН И
СПЕЦИФИЧЕН В

ЧИСТА
ЗОНА

КАЧЕСТВОТО

ЕРГОНОМИЧНОСТ

Най-висококачествените компоненти и

Пълна гама от уникални модели

суровини в обработването осигуряват

с голями отвори на вратите от двете страни

дълъг живот и сигурност

за лесно зареждане и изваждане на прането.

на инвестициите.

ОКОЛНАТА СРЕДА

ЛЕСНОТА

Нашите опитни инжинери непрекъснато работят

Нашите собствени микропроцесори са семпли и

за намаляване на консумацията на вода и

лесна за използване система за контрол от потрбителя.

електричество и за повишаване ефективността на

Еднакъв дизайн за цялата гама.

машините. Рециклирането на водата е опция.

Това позволява на техниците да ползват стандартна

Предлага се съвременно управление на

логика на програмиране с цел най-добра

отпадните води в производствения процес.

техническа подръжка.

ИЗБОР
Големия обхват на капацитета позволява да се намери
решение съвместимо с бюджета и оперативните
изисквания.

Е К С П Е РТ И
В Х И Г И Е Н АТА

NF EN 14065 NORM - “ЗА АВТОМАТИЧНО ПРАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ
ИЗДЕЛИЯ-СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА БИОЗАМЪРСЯВАНЕТО”
Този европейски стандарт описва Риска,Анализа,Биозамърсяването и Контрола (RABC), за да даде възможност
на пералните помещения да бъдат осигурявани с непрекъснат контрол за микробиологичното качество.
на изпираните текстилни изделия.
(Допустимата стойност за чисто бельо е под 12 CFU / 25 cm 2 ). Този Европейски стандарт е съвместим
и лесно може да се включи в международно-признатата система за глобално управление на качеството.
Тази норма уточнява, че “Управлението трябва да индентифицира,осигурява и подържа средствата,
за които трябва да се постигне контрол против биозамърсяване.”

И РЕГЛАМЕНТИТЕ
ПРЕПОРЪЧВАТ

И какви са Eвропейските
НАСОКИ И
ИЗИСКВАНИЯ?

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО
BP G 07-223:2004 РЕФЕРЕНЦИЯ:
ОБРАБОТВАНЕ ТЕКСТИЛА В ПЕРАЛНЯТА
Най-добрата практика за изпиране е както следва:
• Препоръчва се физическо разделяне между мръсната
зона и чистата зона, като се използват
бариерни перални машин.и
• Винаги трябва да се измиват ръцете
след описаната процедура .
• Да се прилага концепцията „walk forward“

СТАРЧЕСКИ ДОМОВЕ
NF X50-058 NORM - НИВО НА ОБСЛУЖВАНЕ
Тази норма, приложима за старческите домове
се отнася за всякакво обслужване предлагано на пациенти.
Това означава, че прането ако се извършва
в сградата, трябва да има отделна зона
за мръсно бельо и зона за чисто бельо.

ФАРМАЦЕВТИЧНА И ХРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИИ
РЪКОВОДСТВО ЗА АКРЕДИТИРАНЕ-РЕФЕРЕНЦИЯ 4 GFL
Това потвърждава, че фукцията на пералното
помещение е организирана за третиране на бельото
по стандартизирана процедура:
• Разделяне на замърсено и чисто бельо,трябва да бъде
осигурено по време на транспортиране .
• Обработката на бельото е предмет на протоколиране
и оценк.и
• Работещите в пералното помещение трябва да са подготвени
за хигиенните правила и изисквания за бельото .
• Редовно провеждане на контрол върху процеса.

Е К С П Е РТ И
В Х И Г И Е Н АТА

3. ПРАНЕ

Професионални консултации
от нас за ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС

Зареждания на бельо от един и същи вид
се обработват заедно с цел да се избегне
манипулирането на мръсното и чисто пране. Primus
Trace-tech® система контролира Температурата,
Механиката, Времето и Химикалите и по този начин
осигурява оптимално качество на изпиране.

PRIMUS ХИГИЕННА СИСТЕМА
ПРЕДОСТАВЯ ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ

1. СЪБИРАНЕ И СОРТИРАНЕ
4. ГЛАДЕНЕ

Предварителното сортиране на прането се извършва
от персонал-събирачи, различното и отделно
по вид пране се обработва от персонал,
който използва ръкавици като защита.

Обработването на чистото пране се извършва
от персонала, който е използвал дезинфекционен
преперат и е с ръкавици, с цел да избегне
повторно замърсяване на бельото.

2. СЪХРАНЯВАНЕ

5. СКЛАД ЗА ЧИСТО ПРАНЕ

Времето за съхранение трябва да бъде
максимално кратко, най-много 48 часа. Количките
трябва да се чистят преди всяка употреба в специална
стая с по-ниско налягане
На етажа трябва да се спазва U-кривата на потока.

Съхранява се веднага след обработката - обвивка
пластмасово фолио / в затворени помещения
- помещението и количките се чистят редовно
- връзка на разделените потоци
между чисто и замърсено бельо.!

PRIMUS Е С ВАС ВЪВ ВАШИЯ ПРОЕКТ!
Нашият отбор от специалисти,съветници,опитни дизайнери,
и признати парньори на Primus е готов да помогне
в реализирането на на проекта Ви и в задоволяване на
всики специфични изискавания, като Ви осигури:

PC екран с перално помещение в болница

1. Одитът на прането
2. Дефиниране на потребностите.
3. Техническо чертане с енергийни резерви
4. Инсталиране и подръжка на машините.
5. Обучение на технически и оперативен персонал

nished
hygienic сlaund
чертеж на перално
стопанство
хигиенни машини

ИНСТРУМЕНТИТЕ НА PRIMUS
ЗА ПО-ГОЛЯМ
КОНТРОЛ

®

®
wet
cleaning
С Primus Softwash за деликатно
почистване
машинитеsolution,
стават изцяло
многофункционалниl
the machines
become fully
и гъвкави в цялостното задоволяване на
вашите нужди. Операторът има опцията
да избере
ofпрограмата
se- lecting деликатно
a softwashпочистване
(wet cleaning)
program
and the machine
takes care
(wet cleaning)
и машината
има грижа
of theТова
rest.позволява
This allowsсъщата
the same
за останалото.
машина да
третира
вид пране
machine
to всякакъв
treat all laundry
types
включително и деликатни материи.

Тази нова генерация Primus микро
процесори предлага пълна
свобода на програмиране. Tова Ви
гарантира оптимизация и адаптиране
на процеса по всяко време и се
осигурява лесна интеграция на новите
методи на изпиране и перилни препарати.

Xcontrol програматори с неограничени
възможности за програмиране на професионални
перални. USB куплунг за бързо и лесно
качване на нови програми
за пране.

Trace-tech ® софтуер за управлениеосигурява запис на всяко зареждане
При зареждане на Вашата машина,
и изпиране, което ви позволява да се осигури
Graphitronic® показва теглото
съответствие с Хигиенните норми. Данните могат
на товара пране. След което машината ще
да се съхраняват и потърсят когато е необходимо.
регулира потреблението на вода и енергия,
Параметрите постоянно се контролират
необходими за съответното зареждане.
Заедно с Optiload® и
®
и съхраняват с цел да имате
По-този начин е гарантиран резултатът от изTrace-tech,
Пробния кран
подробен отчет за перилния процес.
пирането, намалената консумация на енергия
Ви да ва възможност за пълен контрол
Освен това, сте информиран ако машината
оптимизираната продуктивност и
и проследяване на изпирането и
не може да завърши желания процес.
контролирането на Вашите експлоатационни разходи.
дезинфекцията.

Е К С П Е РТ И
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FXB180

FXB240

FXB280

MB26

MB33

MB44

MB66

W

E

N
Капацитет 1:10

18

24

28

26

33

44

66

Обем на барабана

180

240

280

265

332

442

663

Центрофуга (rpm)

939

939

914

960

960

915

915

G-фактор

370

370

350

335

335

350

350

Корпус

Stailess steel

Stailess steel

Програматор

XControl Plus

XControl Plus

Ел. загряване
(kW)
Загряване с пара (bar)
Ел. връзки
Парни връзки
Възки вода
Размери В×Ш×Д

Stailess steel
XControl Plus

Powder painted steel/ Powder painted steel/ Powder painted steel/ Powder painted steel/
Stailess steel optional Stailess steel optional Stailess steel optional Stailess steel optional
Graphitronic®

Graphitronic®

Graphitronic®

Graphitronic®

as standard

as standard

as standard

as standard

12/18

18

21,9

24

36

45

54

3-8

3-8

3-8

3-8

3-8

3-8

3-8

3 × 380-440V 50 Hz 3 × 380-440V 50 Hz 3 × 380-440V 50 Hz 3 × 380-440V 50 Hz 3 × 380-415V 50 Hz 3 × 380-440V 50 Hz 3 × 380-415V 50 Hz
1/2”
3 x 3/4”

1/2”
3 x 3/4”

1/2”

3/4”

3 x 3/4”

3 x 1”

1600×1560×1060

3/4”

3 x 1”

3 x 1”

1455x1020x1145

Нето тегло (kг)

430

460

490

960

1000

1140

1360

Бруто тегло (kг)

485

515

550

1050

1090

1280

1510

1610×1010×1235

1610×1130×1235

1610×1240×1235

1840×1465×1175

1840×1610×1175

1840×1660×1380

1840×2200×1380

Размери в опаковка
В×Ш×Д (мм)

1600x1410x1060

3 x 1”

3/4”

1455x900x1145

(мм)

1455×1130×1145

3/4”

1650×1610x1170

1650×2160x1170

ШИРОКА ГАМА
МИСЛИ МАЩАБНО
www.primuslaundry.com

MB70

MB90

MB110

MB140

MB180

Капацитет 1:10

70

90

110

140

180

Обем на барабана

700

900

1100

1400

1800

Центрофуга (rpm)

800

800

754

720

695

G-фактор

360

360

350

350

350

Корпус

Програматор

Ел. загряване (kW)

Stailess steel

Stailess steel

Graphitronic® as standard

Graphitronic® as standard

Връзки Пара

Връзки вода

Размери В×Ш×Д (мм)

Нето тегло (kг)

Бруто тегло (kг)

Размери в опаковка В×Ш×Д (мм)

Graphitronic® as standard

54 or 72

54 or 72

72 or 96

6-8

6-8

6-8

Загряване с Пара (bar)

Ел. връзки

Stailess steel

3x380-480V 50 Hz

1"

3x1,5" + 1x3/4"

3 × 380-480V 50 Hz

1“

3x380-480V 50 Hz

1"

3×1,5 + 1×3/4“

3x1,5" + 1x3/4"

1805x2025x1615

1805x2275x1615

1855x2325x1615

2600

2810

2990

2760

2970

3150

1985x2100x1740

1985x2355x1740

2080x2400x1740

Stailess steel

Stailess steel

Graphitronic® as standard

Graphitronic® as standard

72 or 96

-

6-8

3 × 380-480V 50 Hz

1“

6-8

3 × 380-480V 50 Hz

1“

3×1,5“ + 1×3/4“

3×1,5“ + 1×1“

2075x2435x1805

2165x2585x1905

3550

3760

2250x2485x1940

4990

5310

2265x2665x2040

Primus Belgium

Денекс Сервиз ООД - оторизиран дистрибутор

Driemasten 126, B-8560 Gullegem
Belgium

гр.София, ул. Луи Айер 2
България

Tel.:
+32 56 43 52 00
Fax:
+32 56 40 34 63
E-mail: info@primuslaundry.com

Teл.:
+359 /2/ 958 18 47
мобилен: 0888 719 210 - офис София
мобилен: 0887 711 253 - офис Варна
E-mail: office@denex-bg.com

www.primuslaundr y.com

www.denex-service.com

