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Pritaikyta naudoti sveikatos priežiūros įstaigose,
apgyvendinimo įstaigose bei namuose

Pelniusi apdovanojimus Gabriel Scientiﬁc, gyvosios gamtos mokslų kompanija įsikūrusi Airijoje,
išrado SleepAngel™ serijos gaminius su antimikrobiniu barjeru, kurie padeda kovoti su
problemomis, keliančiomis didžiulę riziką Saugiai Pacientų Aplinkai.
SleepAngel™ gaminiai turi kliniškai įrodytą barjerą, apsaugantį patalynės užpildus nuo
užsiteršimo mikroorganizmais, o patentuota PneumaPure™ ﬁltro technologija leidžia
gaminiams ventiliuotis ir tuo pačiu apsaugo nuo oro lašeliniu būdu plintančių patogenų, kurie
dažniausiai kolonizuoja standartinę patalynę.
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Pozicionavimo priemonės - galimi įvairūs dydžiai ir užpildai
pagal užsakymą
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„EXPRESS“ linija - greitas pristatymas, standartiniai dydžiai
ir spalvos
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Neįgaliųjų vežimėlio pagalvėlė (pasėstas) – galimi įvairūs
dydžiai ir užpildai pagal užsakymą
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Atvejų tyrimas Suomijoje
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SleepAngel™ namams ir apgyvendinimo įstaigoms. Sveika ir švari miego aplinka
ne ką mažiau svarbi ir namuose ar apsistojus viešbutyje.

Atlikti tyrimai parodė, kad net ir reguliariai laikantis higienos taisyklių, per
1,5-2 metus naudojant tradicinę patalynę, jos svoris padidėja perpus. Pavyzdžiui,
pagalvė su sintetiniu arba natūraliu užpildu, pradžioje naudojimo sveria 600 gramų,
o po 2-jų metų naudojimo svers apie 1100 -1200 gramų. Kaip manote, kas sudaro
tą papildomą pagalvės svorį? Dažniausiai tai negyvos odos dalelės, bakterijos,
virusai, dulkių erkutės ir kiti patogenai. Aukščiau esančiame paveikslėlyje tai tik
keli pavyzdžiai to, kas randama įprastos vidutinės šeimos, nuolat besilaikančios
asmens higienos, gyvenančios įprastomis buitinėmis sąlygomis patalynės
užpilduose. Ar nebaisu praleisti trečdalį gyvenimo tokioje „draugijoje“?

PneumaPure™ filtras
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Pureshield™ danga

Safeweld™ siūlės

Vienintelė
tokia
pasaulyje
SleepAngel™ barjerinė patalynė
apsaugos jus ir pakels jūsų
miego kokybės lygį.

Mikropluošto pagalvė, tradicinės
pūkinės pagalvės analogas

Memory pagalvė, adaptuojasi
prie kūno formų

Antklodė, ypatingai lengva, bet suteikianti
optimaliausią šilumos santykį

Ergonominė pagalvė, suteikia
tinkamą atramą kaklui ir pečiams

Antčiužinis, Memory arba poliuretano
užpildas išlygins seno čiužinio nelygumus

Visi gaminiai namams ir apgyvendinimo įstaigoms gali būti standartinių ir nestandartinių matmenų.
Taip pat yra galimybė pagaminti čiužinį pagal individualų užsakymą. Apgyvendinimo įstaigoms siūlome
bendradarbiavimo variantą, ne tik suteikiantį savo klientams sveiką miego aplinką, bet ir galimybę užsidirbti.
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SleepAngelTM Lietuvoje pasitiki:
Vilniaus Santaros klinikos
Klaipėdos respublikinė ligoninė
Šv. Roko ligoninė (Vilnius)
Rokiškio psichiatrijos ligoninė
Medicinos centras (Vilnius grybo g.)
Baltijos amerikos klinika (Vilnius)
Širvintų ligoninė
Raseinių raj. Greitosios medicinos pagalbos stotis
Žemaičių kalvarijos soc. globos namai
Liolių soc. globos namai
Aukštelkės soc. globos namai
Suvalkijos soc. globos namai
Romantic viešbutis (Panevėžys)

Atminkite, jog naudodami Sleepangel medicininius
prietaisus prisidedate prie
antibiotikų mažinimo programos, užkertate kelią
brangiai kainuojančioms (tiek finansiškai, tiek sveikatos
prasme) hospitalinėms infekcijoms, supaprastinate savo
personalo darbą, paverčiate savo darbo aplinką
malonesnę visiems ten esantiems, prisidedate prie
darnaus vystymosi filosofijos globaliu mastu.

Tai investicija į sveiką miego aplinką...
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SleepAngel™ partneris – DEZOMEDA
DEZOMEDA –
kartos
os prie

prekiaujan Švedijos, Vokie
Didžiosios Britanijos ir kt.
naujos
dezinfekcijos, sterilizacijos, pr
kontr
higienos ir chirur
os
, skirtomis profesionaliam naudojimui.

Top OFF (alk

servet

Ekspozicijos laikas: 30 s.
Talpoje: 150 servet
Gamintojas: Laboratorium Dr. Deppe, Vokie
Sav
neaus
pluošto servet
impregnuotos proponolio,
kuris efektyviai naikina bakterijas (taip pat TBC),
etanolio
skirtos alkoholiui atsparios
virusus (HB, Rotta) ir grybelius. Servet
angos, aplinkos daik ir pavir valymui ir dezinfekcijai, pacien
buvimo vietose.

Spray OFF N
Ekspozicijos laikas: 30 s.
Talpoje: 1L.
Gamintojas: Laboratorium Dr. Deppe, Vokie
Spray Off N (paruošta
greitai medicinos priet
ir pavir
dezinfekcijai. Greito poveikio
puikiai
an alkoholiui
gydymo t
angos pavir
aplinkos daik ir pavir
a
pacien buvimo vietose valymui ir dezinfekcijai, tarp pr
ir
bei darbo vie higienai. Idealiai
a ten, kur
ir oper
reikalinga labai trumpa ekspozicija tarp pr
Pasižymi baktericidiniu, fungicidiniu, tuberkuliocidiniu poveikiu,
inaktyvuoja visus lipidinius virusus aitant HBV/ŽIV).
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Biuras: Mok
, 4 aukštas
420 kab., Vilnius, Lietuva
Tel. +370 630 01942
El. p. info@dezomeda.lt

Oficialus Gabriel Scientific ir Novaerus atstovas Lietuvoje

Tel: +370 670 40 919
OFICIALUS GABRIEL SCIENTIFIC IR NOVAERUS ATSTOVAS LIETUVOJE
info@sleepangel.lt
UAB „Miegantis angelas”
UAB „Miegantis angelas”
www.sleepangel.lt
www.miegantisangelas.lt
Tel: +370 670 40 919
el.parduotuvė: www.sleepangel.lt
info@sleepangel.lt
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