
Para erradicar a dúvida!
POD

Estruturas modulares de dimensão customizada

Limitação da propagação de agentes infecciosos em ambiente de enfermaria, UCI ou outro

Fácil montagem e manutenção, construído à medida, ocupando o espaço de uma cama

Filtragem HEPA com mais de 12 renovações de ar/hora, altamente eficaz

Melhoria dos cuidados, pela proximidade/visibilidade dos doentes, comparativamente a
 quartos individuais

Optimização da área de cuidados ao doente

Solução custo-efectiva 
• Previne a necessidade de encerramento de enfermarias ou outros serviços em caso de surtos 
• Evita custos de conversão de espaço abertos em quartos individuais

Pode ser completamente selado para biodescontaminação automatizada 
com Vapor de Peróxido de Hidrogénio (VPH) para erradicação da infeção

“O POD oferecer-nos capacidade de providenciar precauções de isolamento eficazes dentro de áreas comuns e liberta quartos de isolamento 
para doentes com outras necessidades.” – Conceição Capaz, Enfermeira-Chefe da CIPE do Hospital Pediátrico de Coimbra

Imagem cedida pelo Hospital Pediátrico de Coimbra - POD Bioquell instalado na CIPE

Estrutura de montagem em algumas horas e fácil manutenção, que cria um espaço isolado de uma cama para proteção de 
doentes em risco, colonizados ou contaminados numa zona de ocupação múltipla, com opção de visibilidade ou privacidade
do doente, dependendo das necessidades. Modular e construída à medida, contorna qualquer equipamento ou estrutura 
pré-existente constituindo uma conversão custo-efetiva de áreas abertas em quartos individuais.



BIOCAIR

Estruturas modulares de dimensão customizada

    Isolamento de proteção relativamente a microrganismos de transmissão aérea

Quarto de Isolamento modular

    Perfeitamente adaptável a qualquer configuraçãode espaço, dimensão customizada

    Sistema integrado com unidade de descontaminação do ar PLASMAIR

    Portas automáticas com controlo de estanquecidade

    Antecâmera pressurizada opcional 

    Montagem até 3 dias 

    Desempenho ISO 6 indicado para

    Painel de controlo táctil

• Unidade de Queimados 

• Hematologia

• Transplante 

• Salas Operatórias



IMMUNAIR

BED-AIR 

Isolamentos temporários 

    Sistema integrado com unidade de descontaminação
    do ar PLASMAIR

    Estrutura de área confortável para fácil acesso pelos 
    Profissionais de Saúde

    Móvel ou fixa

    Com cortinas transparentes removíveis 

Estrutura de isolamento temporário móvel ou fixa, de fácil montagem e manutenção, ideal para proteção à infeção de 
doentes em risco, particularmente em imunodepressão e aplasia nas Unidades de Transplante, Hematologia, Oncologia
ou Unidades de Queimados. Associa a função de isolamento temporário à de tratamento do ar, através da integração de
um equipamento para filtragem de elevada eficácia e destruição de microorganismos PLASMAIR.
 

Este é um equipamento de instalação em minutos para isolamento de curto prazo de doentes contaminados (Bed-Air ISO) 
ou para proteção de doentes imunocomprometidos (Bed-Air Medical). A versão ISO remove aerossóis contaminados através
de um fluxo de ar negativo continuo, integrando um sistema de desinfeção que reduz os microorganismos contidos nos filtros. 
A  remoção de aerossóis contaminados é efetuada em minutos com até 80 troca de ar por hora.  
 

  



ISO-520

PRO-110

Equipamentos de pressurização e purificação do 
ar para instalação em espaços pre-existentes

   Pressão positiva (para doentes imunocomprometidos)

   Filtragem HEPA-14 

   Controlo remoto

   Capacidade para atingir níveis ISO 5 ou ISO 6

   Extração e suprimento de ar uniforme, em 360º

   Pressão negativa (para doentes com doenças infecciosas)

   Filtragem HEPA-14 ou ULPA-15

   Controlo remoto com 4 níveis de operação

   Capacidade até 1000m3/h

   Monitorização permanente do diferencial de pressão

Unidade de Isolamento, numa só peça, para pressão positiva ou negativa

Esta Unidade de Isolamento foi concebida para a instalação em tetos suspensos ou falsos e paredes. A ISO-520 pode ser
ligada a um sistema de ventilação já existente ou a um sistema novo. Dependendo da instação, pode gerar pressão
positiva ou negativa entre duas áreas. 

Unidade de purificação de ar

Este equipamento portátil ou para instalação na parede do espaço pre-existente purifica o ar, garantindo resultados de 
qualidade do ar num período máximo de 20 minutos que se mantêm continuamente.    


