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Portascanner® COVID-19

Zmniejsz rozprzestrzenianie się wirusa w 
powietrzu, sprawdzając pomieszczenia pod 
kątem wycieków 

Dystrybucja



www.coltraco.com/PSCOVID19 

Zanieczyszczenie powietrza w warunkach szpitalnych
Badanie z grudnia 2020 r. dotyczące COVID-19 i zanieczyszczenia powietrza wskazuje, że 50% próbek 
powietrza pobranych z korytarzy szpitalnych i 20% ze szpitalnych łazienek ma wysoki poziom koronawirusa.

Próbki powietrza z pomieszczeń OIOM dwały ponad dwukrotnieczęćiej częściej wynik pozytywny na 
materiał genetyczny wirusa (25,2% w porównaniu z 10,7% w przypadku pomieszczeń innych niż OIOM). 
Ponad jedna piąta, 23,8%, próbek pobranych z łazienek dała wynik pozytywny na obecność wirusowego 
RNA. 
Próbki z korytarzy szpitalnych wracały z wynikiem pozytywnym w 56,3%. 
Źródło:  JAMA  Network  Open. 2020;3(12):e2033232. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.33232 or 
email sales@coltraco.co.uk for access. 

http://www.coltraco.com/PSCOVID19
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Ograniczanie rozprzestrzenianie się COVID-19 w opiece zdrowotnej 

Aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się chorób 
zakaźnych w powietrzu, oddziały szpitalne OIT 
działają w systemie podciśnieniowym. 
Odpowiednia wentylacja wymaga maksymalnej 
szczelności tych pomieszczeń. 

Obecna praktyka obejmuje pomiar 
całkowitej przepuszczalności powietrza, 
ale nie jest w stanie podać wartości 
wskaźnika wycieku poprzez 
pojedyncze wycieki i precyzyjnie je 
zlokalizować. 

Portascanner® COVID-19 
mierzy rozmiary nieszczelności i wskaźniki 
nieszczelności, a następnie wykorzystuje 
je do obliczenia przybliżonej całkowitej 
przepuszczalności powietrza. 

Jedyną alternatywą dla Portascanner® COVID-19 jest 
testowanie wentylatorowe przez drzwi na zlecenie 
osób trzecich, które jest bardziej inwazyjne, 
czasochłonne i kosztowne. Nie może być 
wykonywane przy obecnosci pacjentów w sali. 
Naszym instrumentem taki test może być 
wykonany. Bez tego często stosuje się środki 
„tymczasowe, prowizoryczne”, tj. zaklejanie obszarów 
wycieku 
(patrz na zdjęciu). 
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UŻYWAJ Portascanner®, aby POMÓC ZATRZYMAĆ 
ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ COVID-19 
Do użytku w opiece zdrowotnej: szpitalne oddziały intensywnej terapii, gabinety stomatologiczne, kliniki i 
przemysł: obszary HVAC, obszary izolacji, obszary kwarantanny, korytarze, np. żegluga, offshore, linie 
wycieczkowe i nie tylko 

Portascanner® COVID-19 lokalizuje przecieki na oddziałach szpitalnych, 
określa ilościowo nieszczelności w odniesieniu do ich pola przekroju i oblicza 
natężenie przepływu powietrza przez nie. 
Generuje to wartość przepuszczalności powietrza dla całego oddziału OIOM,  
którą użytkownik może porównać z wymaganą wartością podciśnienia.

http://www.coltraco.com/PSCOVID19


Rozwiązanie 
Wybierz Portascanner® COVID-19, aby 
wiedzieć, gdzie znajdują się wycieki i 
szybko podjąć środki zaradcze. 

Popraw wydajność i jakość hermetyczną 
pomieszczeń — zlokalizuj przecieki, 
dokładnie określ ich rozmiar i miejsca.  
ROZWIĄZANIE: zlikwiduj nieszczelności. 

Rejestruj wycieki według obszaru i 
natężenia przepływu oraz dołącz zdjęcia 
do raportu z testu, a wszystko to w 
jednym poręcznym przyrządzie.  
ROZWIĄZANIE: Przedstaw dowód 
swojego programu konserwacji 

Upewnij się, że pomieszczenie/oddział jest 
odpowiednio przygotowane do zainstalowania  
wentylatora cisnieniowego. 
ROZWIĄZANIE: oszczędź czas i zasoby oraz 
znacznie zmniejsz ryzyko instalacji 
wentylatora w nieodpowiednim 
pomieszczeniu. 

www.coltraco.com/PSCOVID19 
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KORZYŚCI Portascanner® COVID-19 Kluczowe zalety 
INTUICYJNY, ŁATWY W UŻYCIU 7-CALOWY TABLET OGRANICZAJĄCY 
ZAKAŻENIA 

ZWIĘKSZ BEZPIECZEŃSTWO COVID-19: 
CHROŃ PERSONEL, RATUJ ŻYCIE. 

ZAPISZ I EKSPORTUJ 
PRZEZ USB 
Łatwo wysyłaj dane 
pomiarowe i zdjęcia przez 
USB 

KAMERA 8 MEGAPIKSELI 
Uchwyć obrazy obszaru testowego, 
aby umożliwić zaznaczenie wycieku, 
wszystko w tym samym 
instrumencie i za dotknięciem palca. 

FILTRUJ ZAPISY
według daty i lokalizacji 

PODWÓJNA FUNKCJONALNOŚĆ 
Wybierz “szybki test” do szybkiej 
lokalizacji wycieków lub “pełny test” do 
oszacowania wielkosci      wycieków. 

Portascanner®COVID-19 
identyfikuje i określa 
ilościowo miejsca wycieków 
w pomieszczeniach pod 
ciśnieniem, bez 
konieczności uprzedniego 
poddawania go działaniu 
ciśnienia. Jest to 
niezakłócająca metoda 
oceny szczelności. 
Przestrzegaj standardów 
opieki zdrowotnej, podając 
wielkość nieszczelności 
(obszar przekrojowy) i 
natężenie przepływu powietrza 
przez nie, odnosząc każdą 
nieszczelność do wymagań 
dotyczących 
przepuszczalności powietrza w 
pomieszczeniach dla służby 
zdrowia 

DOKŁADNOŚĆ 
Określ współczynniki wycieków powietrza 
przez ściany, drzwi, uszczelki. 

NA PODSTAWIE WYNIKÓW 
Oblicz ilość powierzchni nieszczelnych, 
całkowity przepływ powietrza i współczynnik 
przepuszczalności powietrza. 

ŁATWE W UŻYCIU 
Szybsza i mniej kłopotliwa niż 
dotychczasowa metoda „zaklejania 
pomieszczeń”. 
OSZCZĘDŹ CZAS I PIENIĄDZE 
Oszczędź czas i koszty, a tym samym 
zwiększ bezpieczeństwo. 

NARZĘDZIE DO  
KONSERWACJI 
To urządzenie jest do 
konserwacji, a nie do celów 
medycznych, więc nie 
wymaga certyfikacji 
medycznej. 

USTAWIENIA MOCY 
Wybierz ustawienia mocy, aby 
przeprowadzić dokładne testy 
niezależnie od wielkości i 
kształtu pomieszczenia 

www.coltraco.com/PSCOVID19 
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Jak używać w 5 krokach 
1. Ustaw generator w odległości 0,5 – 5 m od mierzona 
struktura.

2. Znajdź przecieki, przesuwając sensor po badanym 
obszarze. Poszukaj skoków na wykresie sygnału i 
zaznacz je na zdjęciu.

Odbiornik i Sensor (lewo) Generator (prawo) 

www.coltraco.com/PSCOVID19 

http://www.coltraco.com/PSCOVID19


Jak używać (2) 
3. Teraz otwórz obiekt i zmierz „Wartość na otwartym 
powietrzu” (OAV) związaną z każdym wyciekiem.

4. Zamknij konstrukcję i zmierz rozmiar każdego 
wycieku, kierując na niego sensor i obserwuj wzrost 
na wykresie słupkowym.

5. Po zmierzeniu wszystkich wycieków naciśnij „Zapisz”.
Pomiar będzie prezentowany w wielu formatach, takich jak obszar wycieku, natężenie przepływu i 
całkowite natężenie przepływu. 

www.coltraco.com/PSCOVID19 
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Przykład Testowy Tak będzie wyglądał ekran po wykryciu nieszczelności w drzwiach. Okręgi podkreśliły obszar 
wycieku. 

Portascanner COVID-19 - 
Odbiornik i sensor

Portascanner COVID-19 - 
generator



Żegluga, Transport gazu 
Cysterny, Chemikaliowce 
Morskie instalacje naftowe, gazowe i 
wiatrowe, Jachty, Liniowce wycieczkowe 

Obszary HVAC 
Pokoje izolacyjne 
Korytarze obszarów kwarantanny 

Bezpieczeństwo jest podstawą wszystkiego, 
co robimy. Bezpieczeństwo życia na morzu 
napędza naszą misję tworzenia 
oprzyrządowania do ochrony załogi, 
ładunku, infrastruktury morskiej i statków. 

RYNEK MORSKI COVID-19 
Wloty powietrza muszą być ustawione tak, 
aby ciśnienie atmosferyczne w 
pomieszczeniu było wyższe niż w atmosfera 
zewnętrzna. W maszynowniach i kotłowniach 
nie można uniknąć źródeł zapłonu, takich jak 
te wynikające z pracy kotła i wyposażenia 
elektrycznego (patrz również Sekcja 4.2.4). 
Dlatego konieczne jest zapobieganie 
przedostawaniu się gazów palnych do takich 
pomieszczeń. Resztki olejów opałowych i 
olejów napędowych mogą stwarzać 
zagrożenie palnością (patrz sekcja 2.7) z 
tego względu powinno się wykonywać 
rutynowe kontrole pomieszczeń 
zamkniętych, które mogę mieć styczność z 
oparami łatwopalnymi. 

Źródło:OCIMF 

https://www.isgintt.org/files/documents/Ch 

apter_04en_isgintt_062010.pdf 
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Specyfikacja Techniczna 
-20°C do +70°C Wymiary 

Generator 

Drążek 
pomiarowy 

Temperatura 
Pracy 

Ekran 

Odczyty 

Zasilanie 

7-cali pojemnościowy touchscreen, z 
podświetleniem, rozdzielczość 
1024x600
Wizualny wyświetlacz interfejsu 
użytkownika. Jednostki 
metryczne lub imperialne. Mierzy 
powierzchnię przekroju miejsc 
nieszczelności. Dźwiek przez 
zewnętrzne słuchawki 

Zarówno generatory jak i jednostki 
główne są zasilane bateriami Li-
Po. Możliwość ładowania przez 
micro USB. Nie wymaga wymiany. 
6h ciagłej pracy na jednym 
ładowaniu. Zestaw 

zawiera 
Rozdzielczość 0.5mm wielkość wycieku 

Kamera 8 Megapixel 

Jednostka główna W: 225mm SZ: 135mm Gł: 
35mm Waga: 1051g 
Generator: W: 112mm Sz: 67mm Gł: 25mm 
Waga: 137g 

1 przetwornik (40kHz). Różne ustawienia 
mocy. Metoda montażu – trójnóg (opcja) 

Cała długość: 230mm Średnica pręta: 25mm. 
Pręty przedłużeniowe do większych dystansów 
Podłączenie gniazdo BNC  

1 Portascanner® COVID-19 Jednostka główna, 
1 Portascanner® COVID-19 Generator, 
1 Drążek pomiarowy, 1 kabel, 1 Słuchawki, 
1 Twarda walizka transportowa, 1 Zasilacz, 
1 USB flash 1 Certyfikat kalibracji, 
1 Generator trójnóg (opcja) 




