ISOQUAD® IQ81O Bed Isolation Module
Fast, Cost Effective, In-Place Patient Isolation

หองแยกโรคภาคสนาม

ติดตั้งงาย สามารถพกพาไปใชในสถานที่ตางๆ เพื่อการคัดแยกผูปวย
ไมวาจะเปนโรงพยาบาล สนามบิน หรือในสถานที่ที่เกิดโรคระบาด
infectious patients right on their bed or gurney, and protect other patients and staff from exposure to
infectious airborne pathogens.

ผลิตภัณฑคุณภาพที่ไดรับการยอมรับระดับโลก จากสหรัฐอเมริกา

ISOQUAD® IQ81O Bed Isolation Module
Fast, Cost Effective, In-Place Patient Isolation
ติดตั้งไดรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัยในการใชงาน
Fast Setup:
Economical:
Secure:
Versatile:
Easy to Store:
User Friendly:

Pops up in seconds. No tools required.
The low-cost patient isolation solution.
Fits virtually any size bed or gurney.
Compact, soft carrying case with handle included.
Sized right for easy staff and equipment patient access.

ดานหนาสามารถเปดโดยการมวนขึ้น

ใชการรูดซิปเพื่อเปด-ปด

Side Ports with Velcro Covers for equipment cords
and tubes

Four clear PVC View Windows for light and patient
monitoring

มีชองพรอมที่ปดเพื่อสอดสายอุปกรณตางๆ

มีหนาตางแบบแผนใสเพื่อการมองเห็น

หองแยกโรคภาคสนาม มาพรอมตัว Air Scrubber โดยมี 2 ขนาดใหเลือกใช
รุน
 PRED 750 TF ขนาด 6 Air change for area 150-170 cubic meters
รุน
 PRED 1200 TF ขนาด 6 Air change for area 200-225 cubic meters
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Negative Pressure Infectious Patient Isolation
ISOQUAD® IQ810 Bed Isolation Modules are most commonly used in combination with Abatement Technologies
PREDATOR® or HEPA-AIRE® Portable Air Scrubbers to provide an easy, low-cost way to isolate infectious or potentially
infectious patients right on their own bed or gurney, and provide a negative pressure environment that meets the
industry standard of at least -0.01” W.G when the front ﬂap is closed. They are ideal for adding temporary, surge
patient isolation capacity in acute and chronic care hospitals, clinics and other health care facilities, as well as in
school or workplace inﬁrmaries, and even home health care.
To use the ISOQUAD IQ810 module in the
negative pressure mode simply remove it
from its convenient carrying pouch and pop
out the side of the module to make it
operational. Zip the front ﬂap closed and
connect ﬂex duct between the PVC collar
at the rear of the module and the inlet collar
of the Portable Air Scrubber (PAS) to ensure
that “dirty” air pulled from the ISOQUAD
module is HEPA ﬁltered. This creates negative
(lower) air pressure within the enclosure so
that infectious droplets expelled by the patient
are captured by the Portable Air Scrubber
and only HEPA-clean air is exhausted back
into the room.
ภาพแสดงทิศทางการไหลของอากาศเมือ
่ื ใช ISOQUAD IQ810 ในโหมดความดันเปนลบ

สำหรับผูป
 ว
 ยแพรเชือ
้ ทีร่ น
ุ แรงและติดตอไดรวดเร็ว จำเปนตองใหความดันอากาศในหองต่ำกวา
รอบขาง (Negative Pressure) เพือ
่ ปองกันมิใหเชือ
้ แพรไปสูบ
 ค
ุ คลอืน
่ ทีอ
่ ยูภ
 ายนอก อากาศจะ
ผานเขามาภายในหอง แลวจึงไปยังผูป
 ว
 ย จากนัน
้ ตัวฟอกอากาศ (Air Scrubber) จะดูดอากาศ
สกปรกเขาเครือ
่ ง แลวปลอยอากาศสะอาดออกมาดานนอก

ตัวฟอกอากาศจะมีแผนกรอง
HEPA อยูภายใน ชวยดักจับ
อนุภาคซึ่งรวมถึงเชื้อโรคที่มี
ขนาด 0.3 ไมครอนไดมากถึง

99.97%
PRED750

Dimensions
(L X W X H)

Net Weight
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Compact pouch is easy to store
and carry

“Pop” ISOQUAD IQ810 sides into their
locked position

สามารถพับเก็บและเคลื่อนยายสะดวก

กางออกและยึดใหมั่นคงเมื่อใชงาน

25.5”x19.5”x20.5”
(648x495x521 mm.)

35 lbs.

PRED1200
22”x24”x42”

(559x610x1067 mm.)

70 lbs.

with Filters

(15.9 kg.)

(31.8 kg.)

Airﬂow*

750 cfm (Max.)

300 to 900 cfm
variable speed
(400 to 1,200 cfm
free air)

*Airﬂow rating estimates are based on factory and independent
testing at 120VAC with an air straightener and a traverse of
readings taken with a computing vane-anemometer. Actual
results may vary for various reasons.
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Positive Pressure Protective Isolation
The versatile ISOQUAD IQ810 Module also effectively creates positive pressure Protective Environments (PE)
for sensitive or immune-compromised patients. In this conﬁguration ﬂex duct is connected between the PVC
tube at the rear of the enclosure and the exhaust collar of the Portable Air Scrubber, so the HEPA-ﬁltered
exhaust air blows directly into the enclosure, creating positive pressure.

หองแยกโรคภาคสนามนี้ นอกจาก
จะสามารถใชกับผูปวยแพรเชื้อแลว
ยังสามารถใชกบ
ั ผูป
 ว
 ยทีร่ บ
ั หรือติด
เชือ
้ ไดงา ย โดยการกลับดานตัวฟอก
อากาศ ซึ่งจะเปลี่ยนหองใหมีความ
ดันอากาศภายในสูงกวาภายนอก
(Positive Pressure) ดวยการดูด
อากาศดานนอกเขาเครือ
่ งและปลอย
อากาศทีผ
่ า นแผนกรองแลวเขาดาน
ในหอง ทำใหผป
ู ว ยไดอากาศบริสท
ุ ธิ์
ภาพแสดงทิศทางการไหลของอากาศเมือ
่ื ใช ISOQUAD IQ810 ในโหมดความดันเปนบวก

Other User Friendly ISOQUAD Features:
รายละเอียดตางๆ ของหองแยกโรคภาคสนาม

• Dimensions of approximately 8’W x 10’D x 6.5’H
ขนาดหนากวาง 2438 มม. ยาว 3048 มม. สูง 1981 มม.
• Able to ﬁt standard hospital bed/gurney in the enclosure
สามารถใชกับเตียงมาตรฐานของโรงพยาบาล
• Zippered front access
เขาออกดานหนาดวยการรูดซิป
• Four clear PVC view windows (front, back & both sides)
มีหนาตางแบบแผนใส 4 ดาน (หนา-หลัง และดานขาง)
• Enclosure is bright and airy and patients are easily monitored
โครงสรางโปรงโลงสบาย สามารถตรวจดูผูปวยที่อยูภายในไดงาย
• Side ports with Velcro® covers. Access for equipment cords and tubes
มีชองพรอมที่ปด เพื่อใหสอดสายอุปกรณทางการแพทยตางๆ ไดสะดวก
• Tough, tear-resistant ﬂame retardant fabric. Meet CPAI-84 ﬂame spread safety standards
ทำจากวัสดุที่มีความเหนียว ปองกันการฉีกขาด และลามไฟ ไดมาตรฐานความปลอดภัย CPAI-84
• Perimeter tape ﬂaps for ﬂoor sealing, added stability and pressure integrity
ดานลางของโครงสรางแผออกแบบตีนเปด ทำใหแนบกับพื้นไดดี
• Lightweight. Weighs just 30 lbs.
น้ำหนักเบา ประมาณ 13.6 กิโลกรัม
• Convenient soft storage pouch with carry handle
สะดวกในการเคลื่อนยาย ดวยถุงเก็บพรอมหูหิ้ว
• All Portable Air Scrubbers are available in 110V-120V and 220V-240V conﬁgurations
ตัวฟอกอากาศมีใหเลือกทั้งระบบไฟฟา 110-120 โวลต และ 220-240 โวลต
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PREDATOR® Portable Air Scrubbles
for ISOQUAD Bed isolation Modules

เครื่องฟอกอากาศสําหรับใชกับหองแยกโรคภาคสนาม

หองแยกโรคภาคสนาม

มาพรอมกับเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ พรอมอุปกรณประกอบครบชุด
โดยทานสามารถเลือกชุดเครื่องฟอกอากาศแบบใดก็ไดใน 2 แบบ

PREDATOR® Portable Air Scrubbers (Molded High-Density Polyethylene Cabinets)
Made with ultra-tough and lightweight high-density polyethylene cabinets, PREDATOR®
rotational-molded portable air scrubbers set new industry standards for power, efﬁciency,
mobility, and durability.

Technical information
รายละเอียดทางเทคนิค

รุน PRED75OTF Rotational-Molded Model
The compact PREDATORE®75OTF can be easily hand carried to
the job site, or wheeled in on a dolly. At peak airﬂow, it can
maintain 6 ACH in areas up to 150 - 170 cubic meters.
• Variable speed control, 275 m3/hr - 1,050 m3/hr
• High-capacity mini-pleat HEPA w/injection-molded frame
• Convenient, built-in carrying handle
• Attached molded collars for 25 cm inlet & outlet duct
• Hinged pre-ﬁlter access door
• The lightest air scrubber available

FILTERS :

• Stage 1 pre-ﬁlter - 1” coarse particulate pre-ﬁlter,12/cs, p/n F621
• Stage 2 pre-ﬁlter - 2” pleated particulate pre-ﬁlter, 6/cs, p/n H502
• Optional Stage 2 Vapor-Lock® carbon ﬁlter, 6/cs, p/n VL1002
• Final Stage True HEPA ﬁlter - Tested and certiﬁed to an efﬁciency
of 99.97% or higher against 0.3 micron size particles, p/n H161606-99

Ordering information
IQ810-PD7

ISOQUAD Complete Patient Bed isolation Kit, includes 1 ea IQ810 ISOQUAD Module,
1 ea. PRED750TF PREDATOR Portable Air Scrubbar.1 ea. H203010-12 Flex Duct, &
2 ea. H2350-10 Flex Duct Attachment Clamps.
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PREDATOR® Portable Air Scrubbles
for ISOQUAD Bed isolation Modules

เครื่องฟอกอากาศสําหรับใชกับหองแยกโรคภาคสนาม

PREDATOR® Portable Air Scrubbers (Molded High-Density Polyethylene Cabinets)

Made with ultra-tough and lightweight high-density polyethylene cabinets, PREDATOR® rotational-molded
portable air scrubbers set new industry standards for power, efﬁciency, mobility, and durability.

รุน PRED12OOTF Rotational-Molded Model

The Predator1200TF provides users with the ultimate in technology,
performance, mobility, and versatility. With an airﬂow range of 450 m3/hr
to 1,350 m3/hr, it can typically maintain 6 ACH or more in areas as large
as 200 to 225 cubic meters.
• Variable speed settings, 450 m3/hr - 1,350 m3/hr
• Tilt handle, with 20 cm non-marking rear wheels & front swivel casters
for mobility
• Hinged access door for fast & easy pre-ﬁlter changes
• Two particulate pre-ﬁlters
• Optional VAPOR-LOCK® carbon ﬁlter
• Attached molded collars for 25 cm intet & outlet duct
• Easy-to-use controls

รุน PRED12OOUVTF เพิ่มระบบ UVGI Lamp

• Build-in 39W high-output UVGI lamp UV415

FILTERS :

• Stage 1 pre-ﬁlter - 1” coarse particulate pre-ﬁlter,12/cs, p/n F621
• Stage 2 pre-ﬁlter - 2” pleated particulate pre-ﬁlter, p/n H502UVR
• Optional Stage 3 pre-ﬁlter Vapor-Lock® carbon ﬁlter, p/n VL1002-6
• Final Stage True HEPA ﬁlter - Tested and certiﬁed to an efﬁciency
of 99.97% or higher against 0.3 micron size particles, p/n H161606-99

Ordering information

ISOQUAD Complete Patient Bed Isolation Kit, includes: 1 ea. IQ810 ISOQUAD Module, 1 ea
PRED1200TF PREDATOR Portable Air SCrubber 1 ea. H2O3010-12 Flex Duct, & 2 8a. H2350-10
Flex Duct Attachment Clamps.

IQ810-PD12UV ISOQUAD Complete Patient Bed Isolation Kit, includes: 1 ea. IQ810 ISOQUAD Module, 1 ea
PRED1200UVTF PREDATOR Portable Air SCrubber 1 ea. H2O3010-12 Flex Duct, & 2 8a. H2350-10
Flex Duct Attachment Clamps.

เตรียมความพรอม! หองแยกโรคภาคสนาม พรอมเสมอ
สําหรับเหตุฉุกเฉิน หากตองการใชหองแยกโรคผูปวย

ผูนำเขาอยางเปนทางการ
061-484-8988
e-mail : info@leafpower.co.th
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