TILLPASSNINGSTESTNING
SOM HÄLSO-/
SJUKVÅRDSPERSONAL
KAN LITA PÅ
PORTACOUNT® PRO+ TILLPASSNINGSTESTARE

UNDERSTANDING, ACCELERATED

TILLPASSNINGSTEST PÅ
RÄTT SÄTT
Tillpassningstestning på rätt sätt innebär att du förbättrar
riskhanteringsprogrammet samtidigt som produktiviteten ökas tack
vare att hälso-/sjukvårdspersonalen känner sig säkrare och mer
komfortabel. Lika viktigt är naturligtvis att bestämmelser efterlevs.
PortaCount Pro+ tillpassningstestare för andningsskydd utgör mer än
enbart en komponent i utrustningen. Den ger också sinnesfrid.
OSHA (US Occupational Safety & Health Organisation)kompatibel för alla skyddsmasker- Portacount Pro+
Ingen annan tillpassningstestare kan vad kvantiteten beträffar
tillpassningstesta alla typer av andningsskydd – gasmasker, slutna
andningsapparater (SCBA), andningsskydd – även andningsskydd av
typen P1 och P2 (filtrerande ansiktsdel) för engångsbruk. Om masken
kräver tillpassningstestning, räkna då med att PORTACOUNT PRO+ på
snabbaste och enklaste sätt tillhandahåller en metod för godkänd
tillpassningstest.
Få fram korrekt skyddsfaktor i realtid:
+ Träna på att sätta på skyddsmasken korrekt, som ökar förtroendet
hos användaren, genom att se förändringen av skyddfaktorn i
realtid, för att hitta bästa möjliga passning och därmed bästa skydd
+ Säkerställ optimal passning innan tillpassningstesten, för att minska
antal misslyckade kontroller och reducera spenderad tid
Enkel att använda som ger ökat självförtroende och
objektivt kontroll:
+ Fristående användning
+ ouch screen som är lätt att använda
+ OSHA kompatibel att tillpassningsstesta alla typer av skyddsmasker
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DET RÖR SIG OM MER
ÄN TILLPASSNINGSTEST.
DET GÄLLER NÅGONS LIV.

Fristående drift, ingen dator erfordras
PortaCount Pro+ tillpassningstestare går snabbare att ställa i ordning och är lättare att
använda, eftersom den inte kräver någon extern dator. Färgpekskärmen gör att du själv kan
reglera testkörningen genom att helt enkelt peka med fingret, en penna eller ett stift. Det
erfordras dock en dator för rapportgenerering och valfri utskrift av tillpassningstestkort.
Anslut bara ett USB-minne och lagra tillpassningstestdata och överför dessa till en PC-dator
för förvaring av dataposterna.
Kvantitativ testning även på P1- och P2-andningsskydd
Din hälso-/sjukvårdsorganisation använder sig kanske redan av kasserbara
andningsskydd av typen P1 eller P2 (filtrerande ansiktsdel) för skydd mot
tuberkulos, SARS eller annan luftburen, smittsam sjukdom. PORTACOUNT PRO+
tillpassningstestare är det enda instrument med vilket kvantitativ
tillpassningstestning kan utföras på dessa andningsskydd. Ett program
för andningsskydd, i vilket ingår en årlig tillpassningstestning,

utgörs av ett kraftfullt program för andningsskydd i vilket ingår

SNABB OCH LÄTT
OSHA-GODKÄND
TILLPASSNINGSTESTNING

PortaCount Pro+ tillpassningstestare.

Man behöver inte kämpa med omständliga och

utgör en viktig del i er hälso-/sjukvårdsorganisations efterlevnad av
bestämmelser såväl som för personalens komfort och skydd samt för
fortsatta tillhandahållande av patientvård. Den bästa försäkringen

felbenägna kvalitativa metoder såsom vid användning
av sackarin, Bitrex® och irriterande rök. PortaCount
Pro+ tillpassningstestare mäter själva maskpassningen
och eliminerar därmed det gissningsarbete som
är förknippat med kvalitativa metoder. Den utför
passningsmätningar av andningsskydd under
förhållanden som ligger nära autentisk användning i
enlighet med rutinerna för tillpassningstestning. Den
mäter passningen samtidigt som användaren utför en
serie aktiviteter, nämligen rör sig, andas och talar, vilka
är utformade att motsvara de aktiviteter som utförs på
en arbetsplats.
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TILLPASSNINGSTEST EFTER DINA NORMER
NÄDVÄNDIG FUNKTIONALITET FÖR FULLSTÄNDIG TILLPASSNINGSTEST
AV SKYDDSMASKER

Den tillpassningstestaren PortaCount Pro+:

FitPro™ programvara för tillpassningstest gör testning enkel

+ Mycket förenklad användning med den inbyggda

FitPro programvara leder dig automatiskt genom

N95-Companion-teknologin

tillpassningstestrutinen steg för steg. Du kan inte begå några

+ Omformad DMA för ökade prestanda

misstag och resultaten från din tillpassningstest lagras i en

+ Förmåga att utföra tillpassningstestning på andningsskydd av typ P1

databas för lätt rapportgenerering, hämtning och efterlevnad av

och P2 med mycket lägre partikelkoncentrationer i omgivningsluften
+ Minskat behov av en extern partikelgenerator

myndighetsbestämmelser. Vill du veta vem som är aktuell för
en tillpassningstest? Använd funktionerna för inbyggd
rapportgenerering och skriv ut en lista.

Efterlevnad av myndighetsbestämmelser
OSHA standard för andningsskydd nämner speciellt

Programvaran FitPro möjliggör tillsammans med den valfria

PortaCount tillpassningstestare och anger speciella rutiner för

kortläsaren utskrift av tillpassningstestkort för alla som undergår

tillpassningstestning. PortaCount Pro+ tillpassningstestare samt

tillpassningstest-ning. Detta är för personalen ett praktiskt sätt

programvaran FitPro™ för tillpassningstest är ytterst flexibla och

att få bekräftelse av att de nyligen har genomgått en godkänd

kan användas för uppfyllande av alla för andningsskydd gällande

tillpassningstest och att de använder ett andningsskydd av korrekt

standarder, myndighetsbestämmelser och riktlinjer, inklusive:

märke, modell och storlek. Kortet utgör också en påminnelse om när
nästa tillpassningstest ska utföras.

+ OSHA 29 CFR 1910.134
+ CDC Riktlinjer – Tuberkulos

PortaCount Pro tillpassningstestare verifierar maskpassning

+ Joint Commission (LD.1.30)

och dokumenterar träning

+ OSHA/CDC/WHO riktlinjer för beredskap mot pandemi/terrorism

Använd realtidsdisplayen för passningsfaktorer som del av det årligen

+ ANSI Z88.10

återkommande träningsprogrammet för andningsskydd. Den visar

+ HSE 282/28 (Storbritannien)

personalen realtidseffekterna av maskpositionering och åtdragning

+ CSA Z94.4 (Kanada)

av maskbanden medan de utför och lär sig korrekta procedurer för

+ AS/NZS 1715 (Australien/Nya Zeeland)

påsättning av andningsskydd. Detta är till stor hjälp när man lär sig
att forma det böjliga näspartiet, som normalt finns på andningsskydd
(för engångsbruk) med filtrerande ansiktsdel.
Vid godkänd tillpassningstest med PortaCount Pro+ tillpassningstestare
tillhandahålls papperskopiedokumentation av att personen ifråga har
lärt sig hur masken ska påsättas på rätt sätt och har tilldelats en mask
av rätt storlek så att märkskyddsnivå erhålls. Du kan vara säker på att
masken erbjuder bästa möjliga passning.
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