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• ZZ

„BOLI, SÚ a BUDÚ spojené s rizikom vzniku a   
šírením nozokomiálnych infekcií. 

• Každý pacient je v priebehu hospitalizácie
ohrozený nozokomiálnou infekciou.

• Prevencia:

– Používanie jednorázových pomôcok

– Dodržiavanie aseptických postupov

– Dodržiavanie bariérových oše postupov

– Dezinfekcia rúk
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Zdravotnícke zariadenia



- Každý hospitalizovaný pacient je v priebehu
hospitalizácie v kontakte s lôžkovinami (vankúše, 
paplóny, deky,…)

- A môžu byť zdrojom infekcie ?

….môžu a taktiež sú……

Hospitalizovaný pacient



• štandardné prevedenie vankúšov umožňuje :

 prenikanie patogénov cez krycie tkaniny, bočné švy,

vetracie otvory,…

Štandardné nemocničné lôžkoviny



 meníte vankúše po každom pacientovi?

 periete vankúše po každom pacientovi?

 ako dlho trvá pranie vankúšov?

 koľko stojí pranie vankúšov?

 strácajú sa Vám vankúše?

 máte dostatok vankúšov pre pacienta?

Ako dlho Vám vydrží nový 
vankúš pri pravideľnom praní?

Pacient – Lôžkoviny - Nemocnica



Lôžkoviny SleepAngel



 účinne bránia šíreniu kontaminácie, a to vďaka

patentovanej filtračnej technológii PneumaPure™,

ktorá umožňuje odvetrávanie, avšak zabraňuje 

priechodu tekutín a vzdušných patogénov, ktoré

kolonizujú vo vnútri štandardných lôžkovín.

Lôžkoviny SleepAngel



Lôžkoviny SleepAngel - PneumaPure



• PneumaPure

 odolný voči tekutinám

 odpuzuje vodu a pôsobí ako priedušná bariéra

 bráni prechodu tekutín a vzduchom prenášaných patogénov do 

vnútra výrobku

 prúdenie vzduchu von a dnu je však umožnené (nevyhnutné na 

správne tvarovanie)

 preukázaná frakčná účinnost 0,08 mikrónov

 Klinicky preukázané

technológia PneumaPure je vysoko účinná pri prevencii proti    

prenikaniu patogénov

(MRSA, Norovirus, C.diff., E.coli,…)

Filtračná technológia- PneumaPure



• trvanlivá, jemná polyurethanová látka 

• paro-priepustná, odolná voči vode

• zatavené švy 

- Filter – filtračná technologie PneumaPure

Lôžkoviny SleepAngel



• znižujú riziko infekcie

• zdokonaľujú starostlivosť o pacienta

• znižujú ekonomické náklady nemocnice (pranie)

 ľahko čistiace s využitím nemocničných postupov

 v prípade znečistenia krvou (roztok chloru 0,1%)

 1 vankúš namiesto 2-3

 záruka  1- 2 roky (závisí od vankúša)

 široká škála produktov rôznych veľkostí

Lôžkoviny SleepAngel - VÝHODY



● „ Po zavedení našej stratégie zníženia NN počas mnohých rokov sme 
znížili počty MRSA z 34 na 4 prípady ročne a počty nákaz C.Difficile z 
363 na 64. Odporúčame umiestnenie lôžkovín s funkciou pre 
zamedzenie infekcií, ako je Sleep Angel.“

 Wake D.: riaditeľka spoločnosti Barnsley Hospital , predtým 
nemocnice Liverpool/Broadgreen University Hospital

● „Vankúše sú jedným z najvýznamnejších ostávajúcich nosičov 
infekcie, pretože hlava je jednou z najlepších ciest vstupu infekcie do 
organizmu. Akékoľvek patogény, ktorých nosičmi ste, budú 
kolonizovať vankúš.“

 Dr. Duncan Bain: biomedicínsky inžinier špezializujúci sa na oblasť 
technológie podporných povrchov, London

● „Rozdiel pri Sleep Angel je ten, že tvorí absolútnu bariéru s 
priedušnou zložkou, má pohodlnú vrstvu. Priedušnosť vankúša je 
neoddeliteľnou súčasťou výrobku Sleep Angel.“

 Dr. Bruce Mitchell: člen Royal College of Physicians v Írsku, Kanade, 
diplomat Americkej rady pre alergiu a imunológiu, riaditeľ 
imunologického laboratória,...
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SKÚSENOSTI A ODPORÚČANIA



Nielen lôžko by malo byť bezpečné, ale i 
lôžkoviny v ňom .

Lôžkoviny SleepAngel





Ďakujem Vám za 
pozornosť


