Vragen en antwoorden

PeRSO 3.0

Voldoet de PeRSO 3.0 aan de FPP3 certificering?
De PeRSO 3.0 voldoet aan de FPP3 kwaliteit (filtering facepiece particals). Hij voldoet hiermee aan
een efficiëntie van 99%. Daarmee is de PeRSO 3.0 geschikt voor chirurgisch personeel, doctoren etc.
De PeRSO 3.0 voldoet aan de EN 12941?
De Europese norm voor een compleet motor aangedreven luchtfilteringsapparaat met een helm of
vizier is norm EN 12941. We zijn bezig met deze certificering en hij is bijna rond.
Wat is de garantie van de blower unit?
De PERSO 3.0 Blower unit heeft een garantie van 12 maanden vanaf de aankoopdatum tegen
mechanische of elektrische defecten.
Wat is de garantie van de oplaadbare batterij?
De PERSO 3.0-batterij heeft een garantie van 6 maanden vanaf de aankoopdatum.
Moet het apparaat worden gekalibreerd en zo ja met welke frequentie?
Men kan dagelijkse controle van de stroom snelheid van het apparaat via de apparatuur die erbij
wordt geleverd om te controleren of de stroom snelheid voldoet aan het minimumniveau.
Hoe lang kan het masker continu worden gedragen?
De levensduur van de batterij van de PeRSO 3.0 heeft een capaciteit die 8 uur biedt.
Betekend dat u het masker 8 uur kan dragen voordat u de batterij hoeft te wisselen.
Als u het masker langer wil dragen kunt u het beste een extra oplaad batterij erbij bestellen

Wat is het draag comfort? Zijn er verschillende maten?
De hoofdkap is verstelbaar, het is een kap van één maat die voor iedereen passend is te maken.
Is de PeRSO 3.0 makkelijk te reinigen en te onderhouden?
De PeRSO 3.0 is heel makkelijk te reinigen met alcohol doekjes.
Maar de meeste schoonmaakvereisten worden bepaald door het ziekenhuis.
In het VK worden ze tweemaal daags afgenomen met alcoholdoekjes
(eenmaal tijdens de lunch en eenmaal aan het einde van de dag)
Kan de PeRSO 3.0 door iedereen gebruikt worden?
In principe zou iedereen deze kunnen gebruiken en zou je hem kunnen uitwisselen.
Uit het oogpunt van hygiëne en overdraagbaar besmettingen raden we dat niet aan.
Het beste om het complete zet te personaliseren zodat iedere persoon steeds dezelfde en zijn eigen
PeRSO 3.0 gebruikt.
Duurt het installeren van de PeRSO 3.0 lang?
Het installeren van het masker, de luchtslang en het ventilatie systeem neemt hooguit 1 – 2 minuten
in beslag. Dit zal bij meerder gebruik steeds sneller gaan.
Hoe bestel ik de PeRSO 3.0?
De bestellingen van de PeRSO 3.0 gaat via www.saledhealth.com
Is er een minimale afname van de PeRSO 3.0?
Ja, de minimum hoeveelheid is 10 stuks

Doelgroepen:
•
Ziekenhuizen
•
Doctoren
•
Gezondheidszorg
•
Medisch personeel
•
Specialisten
•
Chirurgen
•
Tandartsen

Wat is de levertijd van de PeRSO 3.0?
De levertijd van de PeRSO 3.0 is afhankelijk van de beschikbare materialen in de coronavirus-tijd. De
productie is gestart met een capaciteit van 7.500 per week.
Indien er voldoende materialen beschikbaar zijn is dit op te schalen naar 10.000 per week.
Wat is de prijs van de PeRSO 3.0?
De prijzen zijn op aanvraag. Deze kunnen fluctueren.
Betalingen
Bij een order vragen wij een aanbetaling van 100%.
Bij grote orders vragen we een aanbetaling van 60% bij opdracht en 40% bij aflevering
Voordelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De PeRSO 3.0 kan men persoonsgebonden maken
Iedere persoon kan hem personaliseren
Voordeel is dat hij herbruikbaar is en snel op te zetten
Makkelijk te ontsmetten ook als je hem af wil zetten
Veilig voor de gebruiker en hygiënisch
Batterijen zijn herbruikbaar en oplaadbaar
De gebruiker blijft fris in het masker door de toevoeging van frisse lucht
Geen striemen meer op de gezichten door strakke mond kapjes en veiligheidsbrillen
Beter contact met de patiënt doordat het gezicht volledig zichtbaar is

