
SANIVAP - soluția pentru obținerea 
condițiilor optime de igienă                    
în Unitatea de Primiri Urgențe.

Echipament pentru curățare și 
dezinfecție cu abur

aițubirtnoc iș iirăzilitua ațnirușu ,aetativitcudorp ,ațneicfiE 
la protejarea mediului sunt principalele avantaje oferite 
de metoda de curățare și dezinfecție cu abur SANIVAP. 

NF EN ISO 13485 : 2012 ISO 9001 : 2008 



Metoda de curățare și dezinfecție 
cu abur a echipamentului 
SANIVAP 

Generatorul cu aburi

Pentru a răspunde cerințelor din 
Unitatea de Primiri Urgențe, 
SANIVAP a dezvoltat 
generatoarele cu abur 
profesionale - de ultimă generație. 
Fiind eciente, sigure și 
ergonomice, acestea respectă 
cerințele celor mai stricte 
standarde cu privire la curățare și 
dezinfecție. Echipamentul cu abur 
este potrivit pentru curățarea și 
dezinfecția zilnică a tuturor tipurilor 
de suprafețe cum sunt pardoselile, 
pereții, mobilierul, dar și 
echipamentele. 

Echipamentul cu abur este potrivit 
și pentru întreținerea zilnică a 
spațiilor și suprafețelor. 

Accesorii

Gama completă de accesorii 
SANIVAP asigură rezultate de 
curățare și dezinfecție optime, ind 
ergonomice și ușor de utilizat.

Protocoale de operare

Eciența protocoalelor de 
curățare și dezinfecție cu abur ale 
echipamentului SANIVAP au fost 
demonstrate în urma 
numeroaselor teste și studii 
precum și de utilizările din diferite 
sectoare.
Eciența și siguranța utilizării 
echipamentului SANIVAP este 
garantată prin numeroase 
certicări:
ISO 9001 : 2008 
ISO 13485 : 2012 
Directiva CE 93/42/EEC cu privire 
la dispozitivele medicale

Pentru Unitatea de 
Primiri Urgențe, 
SANIVAP oferă o 
gamă completă

 

de 
echipamente și 
accesorii

 

pentru 
curățarea și 
dezinfecția cu abur a 
suprafețelor

 

și a 
echipamentelor.

Parc d’activité 
69280 Sainte Consorce 
FRANCE 
Tel : 33.437.225.555 
Fax : 33.437.225.556 
www.sanivap.fr 

GAMA
SP 400 – SP 500  
SP 600 — SP 800 



SANIVAP - Lider pe piața europeană în producția și 
vânzarea echipamentelor de curățare și dezinfecție cu 
abur. Metoda de curățare și dezinfecție cu abur

 

a 
SANIVAP are următoarele avantaje:

Eciență

Generatoarele SANIVAP furnizează abur la o 
temperatură ridicată constantă ce asigură o eciență 
ridicată a detergenților (eliminarea murdăriei, 
grăsimilor,

 

proteinelor, biolmelor), precum și o acțiune 
biocidă puternică (ecacitate bactericidă, fungicidă, 
micobactericidă, virucidă).
Eciența metodei de curățare și dezinfecție a 
echipamentului SANIVAP a fost demonstrată  prin 
numeroase teste și studii efectuate în laboratoare și în 
spitalele unde a fost utilizat echipamentului. 

Asigură productivitatea și este ușor de utilizat

Echipamentul SANIVAP este ergonomic și ușor de 
utilizat, atât zilnic cât și în mod intensiv.
Unul dintre cele mai importante avantaje ale metodei 
de curățare și dezinfecție cu abur pe care SANIVAP

 

o 
folosește este

 

combinarea acțiunilor de curățare și 
dezinfecție, în mod simultan și imediat. Motivația 
personalului este de asemenea îmbunătățită

 

prin 
utilizarea unui echipament modern și ecient. 
Prin utilizarea aburului

 

ca metodă de curățare și 
dezinfecție se evită utilizarea detergenților și a 
dezinfectanților chimici contribuind și la economisirea 
sumelor pentru achiziționarea acestora. 

Ecologic și prietenos cu mediul 

Evitarea utilizării detergenților și a dezinfectanților 
chimici, reducerea consumului de apă, eliminarea 
reziduurilor poluante, reprezintă avantaje majore ale 
SANIVAP.



Curățarea și dezinfectarea ambulanțelor

Generatorul de aburi Sanivap și accesoriile ergonomice ale 
acestuia asigură curățarea bio completă

 

a tuturor 
suprafețelor

 

din interiorul ambulanțelor.

Curățarea și dezinfecția echipamentelor

SANIVAP asigură curățarea bio a echipamentelor utilizate
în timpul intervențiilor de urgență: tărgi, saltele etc.
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