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SANIVAP oferuje pe³n¹ 
gamê urz¹dzeñ i 
akcesoriów do 
czyszczenia par¹ i 
dezynfekcji 
powierzchni i sprzêtu 
do stosowania w 
kuchniach zbiorowego 
¿ywienia, szko³ach, 
budynkach 
u¿ytecznoœci 
publicznej i domach 

Metoda czyszczenia i 
dezynfekcji par¹ 

Wychodz¹c naprzeciw wymaganiom  
sektora opieki zdrowotnej, SANIVAP 
opracowa³a wysoce profesjonalne 
wytwornice pary:
Wydajne, niezawodne, 
ergonomiczne, odpowiadaj¹ce na 
coraz bardziej rygorystyczne normy 
jakoœci w zakresie czyszczenia i 
dezynfekcji w ró¿nych obszarach 
ryzyka.
Tylko urz¹dzenia parowe s¹ idealne 
do codziennego czyszczenia i 
dezynfekcji pod³óg i powierzchni.
Urz¹dzenia zasysaj¹ce brud i 
pozosta³oœci nadaj¹ siê do 
konserwacji i renowacji.

Akcesoria
Pe³na gama akcesoriów 
opracowana przez SANIVAP 
zapewnia optymalne wyniki 
czyszczenia i dezynfekcji, a tak¿e 
wydajnoœæ i ergonomiê.

Protoko³y
Skutecznoœæ metody czyszczenia i 
dezynfekcji par¹ SANIVAP 
wykazano podczas licznych testów i 
badañ, a tak¿e w trakcie 
u¿ytkowania w wielu instytucjach 
opieki zdrowotnej. Dowodem na to 
s¹ równie¿ liczne certyfikaty 
potwierdzaj¹ce gwarantowan¹ 
efektywnoœæ, niezawodnoœæ i 
bezpieczeñstwo sprzêtu i 
protoko³ów SANIVAP.
ISO 9001: 2008
ISO 13485: 2004

SANIVAP

Wytwornice pary

Rozwi¹zanie dla utrzymania higieny w 
sektorze publicznym.

Urz¹dzenia do czyszczenia i 
dezynfekcji z u¿yciem pary.

SV2900KIT

Intensywne codzienne 
u¿ytkowanie.

SV4000A

Intensywne u¿ytkowanie -
renowacja

Efektywnoœæ, wydajnoœæ, ³atwoœæ obs³ugi, a tak¿e 
dba³oœæ o œrodowisko  - oto g³ówne korzyœci, które 
przynosz¹ urz¹dzenia do czyszczenia i dezynfekcji 
par¹ SANIVAP.



 

 

Domy spokojnej staroœci
W domach spokojnej staroœci, jakoœæ czyszczenia i 
odka¿ania ma ogromne znaczenie. Metoda parowa 
SANIVAP sprawdzi³a siê w licznych domach 
spokojnej staroœci, które korzystaj¹ z urz¹dzeñ do 
czyszczenia i dezynfekcji par¹ SANIVAP, aby 
sprostaæ rygorystycznym normom jakoœci 
wymaganym dla wszystkich powierzchni i sprzêtu 
medycznego.

¯³obki, przedszkola i szko³y
Miejsca zabawy i odpoczynku, toalety, sale szkolne, 
kuchnie, oraz ró¿ne urz¹dzenia mo¿na ³atwo 
oczyœciæ i zdezynfekowaæ par¹. Poprzez brak 
wykorzystania produktów chemicznych unika siê 
ryzyka wyst¹pienia alergii, co jest bardzo korzystne 
dla dzieci.

Szko³y i uczelnie wy¿sze
Sale uczniowskie, meble, pod³ogi, toalety, sale 
gimnastyczne, sprzêt sportowy mo¿na czyœciæ i 
dezynfekowaæ par¹. Oprócz bardzo dobrych 
wyników, generowane s¹ znaczne oszczêdnoœci w 
zwi¹zku z nieu¿ywaniem produktów chemicznych. 

Obiekty sportowe
Szatnie, toalety, prysznice, sprzêt, baseny mo¿na 
bardzo skutecznie oczyœciæ i zdezynfekowaæ par¹.

Kuchnie zbiorowego ¿ywienia
Parowa metoda bioczyszczenia SANIVAP 
zapewnienia prawid³owe czyszczenie i dezynfekcjê 
powierzchni i sprzêtu w kuchniach zbiorowego 
¿ywienia: urz¹dzenia ch³odnicze, pomieszczenia 
magazynowe, miejsca ze sprzêtem do gotowania, 
pomieszczenia do przygotowania ¿ywnoœci. W 
zakresie zachowania higieny metoda parowa 
SANIVAP jest ca³kowicie zgodna z procedurami 
HACCP.

SANIVAP jest europejskim liderem w sektorze parowych 
urz¹dzeñ do czyszczenia i dezynfekcji dla sektora opieki 
zdrowotnej. Metoda parowa SANIVAP ma wiele istotnych 
zalet:

Skutecznoœæ
Wytwornice pary SANIVAP produkuj¹ parê o sta³ej 
wysokiej temperaturze, co gwarantuje bardzo skuteczne 
dzia³anie detergentu (eliminacja brudu, t³uszczów, bia³ek, 
bio-filmów ..), jak równie¿ bardzo silne dzia³anie biobójcze 
(bakteriobójcze, grzybobójcze, tuberkulobójcze, 
wirusobójcze).
Skutecznoœæ metody czyszczenia i dezynfekcji SANIVAP 
zosta³a szeroko udokumentowana w trakcie testów i 
badañ przeprowadzonych w laboratoriach i wielu 
szpitalach, gdzie stosowana jest metoda SANIVAP.

£atwoœæ i wydajnoœæ

Urz¹dzenia SANIVAP s¹ ergonomiczne i ³atwe w 
codziennym u¿yciu i nadaj¹ siê do intensywnego 
u¿ytkowania.
G³ówn¹ zalet¹ metody parowej SANIVAP jest 
równoczesne i bezpoœrednie po³¹czenie czyszczenia i 
dezynfekcji.
Dziêki zastosowaniu nowoczesnych i skutecznych 
urz¹dzeñ poprawia siê równie¿ motywacja personelu.
Korzystanie z pary oznacza równie¿ unikanie u¿ycia 
detergentów i œrodków chemicznych do dezynfekcji, co 
pozwala zmniejszyæ koszty zakupu i utylizacji.

Ochrona œrodowiska i ekologia
Unikanie stosowania detergentów i œrodków 
odka¿aj¹cych, ograniczenie zu¿ycia wody, brak 
zanieczyszczonych odpadów - oto g³ówne zalety metody 
SANIVAP, które przyczyniaj¹ siê do ochrony œrodowiska.
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