
POSiT – Podciśnieniowy

System Izolacji i Transportu

pacjenta



POSiT (Podciśnieniowy System Izolacji i Transportu pacjenta) to system wielokrotnego

użytku do transportu pacjenta zakaźnego przez strefy czyste lub do jego czasowej

izolacji aerozolowej i kropelkowej. PoSIT zabezpiecza otoczenie pacjenta przed

kontaminacją w trakcie jego transportu lub w razie potrzeby jego czasowej izolacji,

umożliwiając jednocześnie bezpieczne prowadzenie koniecznych czynności

pielęgnacyjnych i interwencyjnych. Dzięki POSiT transport pacjenta jest bezpieczny,

niweluje ryzyko zakażenia personelu oraz innych osób postronnych.

Czym jest POSiT?
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W trybie POSiT praca wentylatora

generuje wewnątrz komory podciśnienie.

Powietrze z zewnątrz zasysane jest do

środka komory wszelkimi

nieszczelnościami z prędkością ok. 0,3 -

0,5 m/s, a wydychany przez pacjenta

aerozol nie wydostaje się na zewnątrz

komory. Pod wentylatorem osadzony jest

filtr HEPA, który wychwytuje wszelkie

zanieczyszczenia mikrobiologiczne. 

System składa się z komory z tworzywa

sztucznego (poliwęglan), wentylatora, filtra

HEPA i jest w pełni mobilny - zasilany

baterią. Nakładany jest na górną połowę

ciała pacjenta, z możliwością montażu

zarówno na łóżkach szpitalnych jak i

wózkach transportowych. 

Jak działa?

System został wyposażony w sześć otworów rewizyjnych, umożliwiających personelowi

dostęp interwencyjny i pielęgnacyjny do pacjenta. Dzięki zastosowanemu podciśnieniu

nawet przy otwartych punktach rewizyjnych wydychane przez pacjenta powietrze nie

wydostaje się poza komorę. 

W zestawie znajduje się układ zasilająco-sterujący wyposażony w baterię i zasilacz

sieciowy (czas pracy baterii do ok. 6 godzin). Urządzenie może zostać również

podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.



Mobilność

Dzięki możliwości odwrócenia wentylatora, urządzenie może również pracować

w trybie NaSIT (Nadciśnieniowy System Izolacji i Transportu) – pozwalając w ten

sposób na ochronę pacjenta o obniżonej odporności przed otoczeniem. Personel

może samodzielnie zmienić tryb pracy urządzenia pomiędzy PoSiT i NaSIT (po

wymianie filtra HEPA). 

Bezpieczeństwo personelu i

pacjentów

Elastyczność wykorzystania

systemu

Łatwość czyszczenia i

użytkowania

Materiały wykorzystane w produkcji pozwalają na dekontaminację urządzenia i

jego wielorazowe użytkowanie. Dzięki gładkim powierzchniom komory jej

dezynfekcja jest łatwa i szybka. Montaż systemu na łóżku pacjenta przy

obecności dwóch osób zajmuje ok. 30 sekund.

Dzięki zastosowanemu podciśnieniu oraz wykorzystaniu filtra HEPA o klasie H14

(filtracji absolutnej) wydychane przez pacjenta powietrze jest zatrzymywane w

komorze, a następnie filtrowane przez filtr o najwyższej klasie, przeznaczony do

pomieszczeń czystych. 

System POSiT pozwala na bezpieczne i swobodne przewożenie pacjenta

zakaźnego według zapotrzebowania. Bateria pozwala na korzystanie z systemu

do 6 godzin.



Wykonanie podstawowej diagnostyki obrazowej poza terenem oddziału

zakaźnego (RTG) bez konieczności późniejszej dezynfekcji pomieszczenia RTG

i urządzeń 

Zabezpieczenie personelu i otoczenia przed pacjentem zakaźnym w czasie

podstawowych czynności pielęgniarskich 

Transport pacjenta zakaźnego przez strefy czyste na wózku transportowym,

łóżku szpitalnym, w pozycji leżącej, półleżącej, półsiedzącej 

Czasowa izolacja pacjenta w środkach transportu medycznego

Czasowa izolacja pacjenta potencjalnie zakaźnego na obszarze SOR 

Czasowa izolacja pacjenta potencjalnie zakaźnego na OIOM 

Możliwe zastosowania



Czas pracy bez dostępu do zasilania – 6h 

Napięcie ładowania – 220V

Standardowe gniazdko 

Wymiary urządzenia – wys. 60 cm, szer. 62 cm, dł. 110 cm 

Waga – ok. 12 kg 

Czas potrzebny do pozycjonowania na wózku / łóżku - 2 osoby

personelu – 15-30 sekund 

Czas potrzebny na dezynfekcję – 2 minuty, dezynfekcja przy pomocy

środków dezynfekujących przeznaczonych do powierzchni, możliwa

dezynfekcja promieniowaniem UV

Wymiana filtra HEPA – co 240 godzin (1raz/mc - przy założeniu 8h pracy

dziennie)  

Obudowa: materiał – poliwęglan zabezpieczony przed działaniem UV,

stal nierdzewna 

Najważniejsze informacje

 Modułu sterująco - zasilającego 

 Zestawu filtrującego i generującego

podciśnienie

 Pokrywy wielorazowego użytku z

otworami dostępowymi (obszar

podciśnienia)
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System składa się z:



Zapraszamy do kontaktu: 

+48 883 703 493 

sales@unisterion.com

www.unisterion.com

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter

wyłącznie informacyjny. 

Unisterion Sp. z o.o. : ul. Koszykowa 60/62 lok. 14, 00-660 Warszawa

NIP: PL7010975793 

http://www.unisterion.com/

