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Likvidace odpadu pomocí vakuování

Hygienické uchování odpadu

Automatická desinfekce

Redukce objemu 



Jak zlikvidovat inkontinenční odpad jednoduše,
hygienicky, s neutralizací zápachu a ekonomicky výhodně?

Vakuovací systém VACURAPRO je profesionální řešení likvidace 
odpadu ve zdravotnických zařízení. Speciálně vyvinutý pro použití 
v nemocnicích, domovech pro seniory či domovech se zvláštním režimem, 
nabízí kompaktní a lehce ovladatelný přístroj se spoustou předností:

Vakuovací stroj zabraňuje nepříjemnému zápachu a dosahuje 
význačného zlepšení atmosféry okolního vzduchu, zvyšuje Vaše 
hygienické standardy a zároveň může snižovat Vaše náklady na likvidaci.

Jednoduše zabráníte nepříjemným zápachům

VACURAPRO likvidace odpadu ve dvou krocích:
1. Napněte vakuovací pytel do stroje
2. Stiskněte spouštěcí tlačítko (Start) 

Odpad je nejprve sbírán v domově nebo v nemocnici do speciálních 
vakuovacích pytlů a vložen do stroje. Po stisknutí tlačítka se spustí proces, 
který pytel* zavakuuje, hermeticky uzavře (svaří) a z vnější strany dezinfikuje. 
Odsátý vzduch je pomocí vynikajícího filtračního systému (HEPA filtr a filtr 
s aktivním uhlím) okamžitě vyčištěn. 

Vytvořte si příjemné a zdravé vzduchové klima ve vašem zařízení: jednoduše 
s vakuovacím systémem VACURAPRO.

* Pouze při použití originálních VACURAPRO vakuovacích
pytlů je zaručený optimální výsledek.

Nepříjemné zápachy, bakterie, 
viry a částice jemného prachu jsou vyfiltrovány 

vícestupňovým filtračním systémem.
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Optimalizovaný hygienický standard
Minimalizujte infekční rizika

Vakuovací systém VACURAPRO neutralizuje nejenom
zápach. Pomocí HEPA fi ltru je účinně zabráněno šírení 
nebezpečných choroboplodných zárodků. Zároveň 
je meziskladování a další doprava odpadu jednodušší 
a bezpečnejší: 
Nebezpečí infekce kvůli zárodkům a virům z odpadu 
je prakticky vyloučeno, z nezatíženého a neutrálního
okolního ovzduší profi tují stejnou měrou zaměstnanci,
pacienti, klienti a návštěvníci.

Snížené náklady na likvidaci
Menší objem znamená nižší
náklady za odpad

Denně vznikající množství inkontinenčních odpadů 
je pro každé zdravotnické zařízení výzvou. Pomocí 
VACURAPRO máte možnost zredukovat váš objem 
odpadu až o 50 % a tím výrazně snížit vaše náklady 
na likvidaci. Pomocí  vakuování se smrští množství 
odpadu – právě v době zvyšujících se poplatků 
za odpad se zde otevírá rozsáhlý potenciál úspor. 
Odpad je po vakuování časově nekritický
a likvidace může být optimálně zapojena
do pracovních procesů každého dne. 

VACURAPRO je řešení pro domovy 
seniorů, pečovatelská zařízení a nemocnice.

Technická data
Rozměry:  75 × 123 × 65 cm (š × v × h) 
Napájení:  220 V / 50 Hz, 7,5 A 
Hmotnost:  240 Kg

Choroboplodné zárodky 
jsou neutralizovány, vakuovány 

a pachově neutrálně uzamčeny.

Pro více informací nás kontaktujte na obchod@stamed.cz nebo na +420 725 323 111
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