
ol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решения за контрол на 
аерозоли 

Осигуряване на чист въздух за стоматологичните кабинети  
чрез улавяне на източника 

 
Чистият въздух е крайъгълният камък на безопасността на работното място.  

С повече от 75 години опит в чистия въздух на работното място - Nederman  

е лидер на пазара в технологиите за чист въздух.



Contaminant 

Dust or other dental 

biproducts including 

silica or mercury fumes 

Microorganisms 

Virus and bacteria 

 

 

 

Контролирайте аерозолите 
при източника

 
Предимства за улавяне на източника 

• Улавя аерозола там, където се генерира 

• Предотвратява миграцията из стаята 

• Изолира и предпазва работниците от потенциалната 
опасност 

• Енергийно ефективен метод
 

 

 

 

 

При процедурите генериращи аерозоли (AGP) се освобождават въздушни частици и 
капчици, които могат да увеличат риска от респираторни инфекции. Решенията за 
аерозолен контрол на Nederman помагат активно да се предпазват зъболекарите, техните 
пациенти и техните служители от тези опасности във въздуха. 

Source Capture - The Most Effective Engineering Control 
Common approaches to indoor air quality are based on ambient air cleaning with air-change schedules by the HVAC system or by 

adding auxiliary air cleaning equipment. While these techniques may be effective over time, this approach does not remove the 

immediate worker exposure to aerosols. 

 

 Опасности от процедури генериращи аерозоли 
 
 

Опасност за работниците 

Аерозолът създава 

потенциален път за предаване 

на болестта 

 

 

 

Контролиране на аерозолната експозиция 

Националният институт по безопасност и здраве при работа на CDC (NIOSH) 

препоръчва прилагането на йерархия на контрола за намаляване на риска от 

замърсявания във въздуха, произтичащи от процедури за генериране на аерозоли 

(AGP). Въпреки че никоя отделна система не може напълно да смекчи риска, 

използването на добре проектирани инженерни средства за управление, като част от 

многостепенна стратегия за безопасност и независими работни взаимодействия, 

може значително да намали излагането на работниците на опасни аерозоли. 

Nederman предлага високоефективено решение за контрол на аерозола чрез улавяне 

при  източника, което съответства на съответните препоръки на организацията по 

здраве и безопасност. 

 
Улавяне при източника 

Методът за улавяне при източника на Nederman е най-ефективното и енергийно ефикасно решение за инженерно управление. Независимо проучване установи, че 

екстракторното рамо на Nederman FX2 постига 100% ефективност на улавяне с достатъчен обем въздух и правилно позициониране на  смукателя.. 

 
 

 

 

 

 
ЕЛИМИНИРАНЕ 

 
СУБСТИТУЦИЯ  

ИНЖЕНЕРНИ МЕРКИ

 

 
        АДМИН. КОНТРОЛ 

 
 

Микроорганизми 

Вируси и бактерии 

Субмикронни частици  

Потенциално опасни 
частици <1 µm могат да се 
задържат във въздуха за 
продължителни периоди 
от време 

 

Замърсител 

Прах или други стоматоло-
гични бипродукти, включи-
телно изпарения от силициев 
диоксид или живак 

 

„Инженерният контрол е облагодетелстван пред административното и личните предпазни средства (ЛПС) за контрол на 

съществуващите експозиции на работниците на работното място, тъй като те са предназначени да премахнат опасността при 
източника, преди той да влезе в контакт с работника.“ Център за контрол на заболяванията 



 

 

 

 

 

 
MFS HEPA Филтърен комплект 

Уникална филтърна система с гъвкави вузможности за инсталация. 

Вътрешният филтър намалява излагането на замърсители по време на 

експлоатация. По избор, когато се изисква почистване на въздуха. 

N-Серия вентилатори 

Вентилатори, проектир ани да осигурят 

подходящ дебит и засмукваща мощност в 

целия работен диапазон. 

 

 
Вуздуховодна система 

Въз основа на проектните параметри на 

Nederman, местните изпълнители 

произвеждат и монтират въздуховод въз 

основа на действителнит е строителни 

дадености и местните изисквания . 

 

 

 

Монтаж на таван  

Монтирането на рамото към 

тавана освобождава 

пространството на пода и 

избягва препятствия на 

процедурата. 

 

 

 

 

FX2 Eкстракторно рамо 

Доказано ефективно, лесно 

за използване, надеждно и 

изискано решение за 

улавяне на аерозоли. 

 
Спуснете 

тавана 

 

1. Уловете аерозола при източника, използвайки система за екстракция с висок 

обем въздух (HVE) със съчленено екстракторно рамо с добре позициониран 

смукател. 

2. Където е възможно, изсмучете уловения аерозол безопасно от сградата, като 

използвате сертифициран високоефективен филтър за частици (HEPA), когато 

е необходимо. 

3. Когато не е възможно изпускане, филтрирайте аерозола с медицински HEPA 

филтър и рециркулирайте в помещението .. 

 

 

 

Опции за улавящи смукатели 

Предла гат се прозрачни  смукатели въз основа на 

предпочи тан ия та или изисквани я та на зъболека ря . 

 
Планиране на вашето решение 

Правилно положение на смукателя - Идеалната позиция 
за смукателя е над гърдите на пациентите на около 30 см 
от устата на пациента под лек ъгъл, издърпвайки аерозола 
от денталните специалисти.. 

 

Място за монтиране на тавана - Изберете място, 
където напълно разпънато рамо ще бъде правилно 
позициони р ан о, но напълно отстранено , когато 

рамото не се използва . 

 

Допълни тел но оборудване - Прегл ед а й те 
движени е то на друго оборудва не като светлин и 
или колички с инструме нти , за да избегн е те 
потенци а лн и колизии . 

 
Инстал аци я - Работете с HVAC или механичен 
инстала тор за оформл е н ие то на въздухово д и те , 
адаптац и я към сграда та и спазване то на правила та , 
за да осигури те безопасн а инстала ц ия на 
изпускате лн а та система. Матери а ли те за канали 
трябва да бъдат гладки, кръгли, плътни  
индустри а л ни канали, израбо те н и от не корозив ен 
материа л .. 

Подход за решение на Nederman 



 

 

 

Доказани улавящи 
характеристики  

 
ЗНАЕШЕ ЛИ? 

Министерството на труда на САЩ класира денталните 
специалисти като най-нездравословните работни места 
в Америка поради замърсители , болести и инфекции . 

 

 

 

 

 

 

Надеждно решение  
Максимално улавяне на аерозола 

Намалете излагането на пациентите и персонала на потенциално 

инфекциозни частици с ефективен метод за извличане от източника. 

 
Постоянно рафинирано решение  

Проектиран и произведен  като трайно решение за аерозол с плавен, 

естетичен и издръжлив дизайн, който съответства на медицински офис 

среди. 

 
Гъвкавост на инсталацията 

Един размер не подхожда за всичко. Конфигурируемите решения 

позволяват на офисите да изпускат аерозоли, да филтрират 

въздушния поток или да рециркулират и могат да бъдат адаптирани за 

единични или множество подредени столове, намалявайки средната 

цена на стол. 

 

Нисък шум 

Нива на шум под 60 dB, еквивалентни на нормален разговор, при 

номиналния въздушен поток. 

 

Спестява ценно подово пространство 

Сигурно, монтирано на тавана рамо за екстракция максимизира ценното 

работно пространство и минимизира опасностите от спъване . 

 

Естетичен дизайн 

Плавен и нископрофилен дизайн, който да отговаря на медицинските 

офис среди. Изработен от траен анодизиран алуминий . 

 

Уникална маневренос 

Екстракторните рамена FX2 са изключително гъвкави и лесни за 

позициониране, разтягане и прибиране. Двете най -външни стави на 

рамото могат да се въртят на 360 °. Поставете абсорбатора точно там, 

където е необходимо, и фиксирайте на място, без да възпрепятствате 

стоматологичната процедура . 

 

 

Избор на конфигурация 
Налични са  индивидуални или централни 

системи 
 

 

Инсталиране 
Опции за монтиране на таван и стена  

 

 

 
Винаги на правилното място 
Гъвкав и лесен за позициониране. Външните 
стави могат да се въртят на 360 °, за да се 
позиционират точно там, където имате 
нужда.

Създаване на „Зъболекарска чиста стая“ за 
Summerwood Family Dental 

Summerwood Family Dental в Портланд, Орегон, знаеше, че ЛПС 

не е достатъчна, за да предпази пациентите и персонала си по 

време на процедури с генериране на аерозоли. 

 

Те предприеха проактивен, базиран на изследвания 

подход за контрол на аерозолите, когато се отвориха 

отново след COVID-19 „Останете у дома“ заповеди. 

 

Имайки повече от 30 години опит в лечението на пациенти, 

собственикът на Summerwood, д-р Джули Шпаньол беше наясно с 

опасностите от телесни течности, причиняващи замърсяване в 

зъболекарския кабинет. За да осигури по-безопасна и по-чиста среда 

за всички, тя се нуждае от начин да евакуира аерозолите и да ги 

отстрани при източника . 

„Тъй като COVID се аерозолира в слюнчените течности, знаех, че 

скоростта на тези аерозоли по време на стоматологична процедура е 

проблематична. Моята зъбна бормашина работи с 500 000 - 700 000 

оборота в минута. Когато въздухът и водата се вкарват през ръката 

ми с такава скорост, аз не просто създавам слюнчен аерозол, аз 

създавам буря от бактерии и вируси около стаята ”, каза д -р Spaniel. 

Първа по рода си в САЩ, тя излезе с концепцията за изолация,  вентилация и филтриране - „Dental Clean Rooms™“. 

 

Съпругът й Адам знаеше, че добавянето на HEPA филтрация към HVAC системата на сградата ще бъде добро 

противодействие и ще премахне частиците от околния въздух, където те вече са могли да влязат в контакт с хора. И се 

нуждаеха от инструмент, който да премахва аерозолите от източника или от зоната, където са зъболекарят и пациента, а не 

от стаята като цяло . 

 

Summerwood Dental не само се надяват, че тяхното екстракторно рамо FX2 ще помогне да се предпази от COVID -19, те също 

искат да го използват за предотвратяване на други заразни болести като грип. Дори през последните работни години, д-р 

Spaniel се разболява от настинка или грип шест до седем пъти годишно поради естеството на работата си. Екстракторното 

рамо FX2 им помага да създадат по -чиста и по-санитарна среда навсякъдеd. 
 

 

360° 
360° 

360° 



 

 

 

 

Nederman 

Разликите 
 

 

Peace of mind Спокойствие  
Проактивен 
подход за 
предотвратяване 
на експозиция 

 

 

 

 

 

 

Подово 
пространство 
Увеличете максимално 

ценното работно  

пространство 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nederman.com 

Various health and safety organizations have advised about the risks of disease transmission, including COVID-19, through aerosol generating 

procedures. The contents of this publication reflect Nederman’s best efforts to interpret available guidance and provide recommendations 
regarding the use of Nederman products to mitigate the risk of disease transmission inherent with aerosol generating procedures. These 
recommendations do not, and are not intended to, constitute legal or medical advice. Our solution is intended to be part of an overall safety 
strategy, which is ultimately the responsibility of the end-user, as no one system can completely eliminate the risk of disease transmission. 

We encourage customers to consult appropriate counsel and advisors, and make an informed decision in choosing to use Nederman’s solution 
to reduce aerosol concentration. Nederman is available to assist customers in better understanding how to properly install, operate, and 
maintain the Nederman solution in order to leverage its effectiveness for your business purposes.ight Nederman Holding AB 

Гъвкав 
Проек тиран за повечето офис 
сгради и конфигурации 

 

Улавяне при 
източника 
Уловете инфекциозни 
частици при източника 


