
ZDRAVOTNICTVÍ
PŘÍPADOVÉ STUDIE 
A PROJEKTY NEMOCNICE JOHNS HOPKINS

Snížení VOCs o více než 45%, a snížení pěti stupňů 

PM částic.

NYU LANGONE
Studie napsaná profesorem z NYU LANGONE

NEMOCNICE LBJ (TX)
Snížení VOC o vice než 65%, a snížení pěti 

stupňů PM částic.

NEMOCNICE METHODIST (TX)
Bipolární plazmová ionizace pomohla snížit pachy a 

zlepšit kvalitu vnitřního vzduchu.

BIPOLÁRNÍ 
PLAZMOVÁ IONIZACE



Případová studie|Dětská nemocnice Seattle

Dětská nemocnice Seattle
Operační místnosti, Seattle, WA

SITUACE
Nemocnice byla nucena zavřít 14 hlavních operačních místností poté, co 
testy odhalily stopy Aspergillus forem v několika provozních místnostech a 
skladovacích místnostech.

To vedlo k smrti jednoho pacienta a pěti dalším infekcím.

VÝSLEDEK

Byla instalována bipolární plazmová ionizace pro zlepšení
ovzduší a monitorování ovzduší.

V rámci zlepšení kvality vzduchu byly provedeny úpravy VZT .

Výsledek byl mimořádně pozitivní , po znovu otevření nebyly v 
místnostech ošetřených biplární plazmovou ionizací naměřeny
žádné stopy kontaminantů.

AtmosAir 508FC systems in Discharge of AHU



Případová studie | Nemocnice Johns Hopkins
Baltimore, MD

SITUACE

Nemocnice Johns Hopkins má přes 5.600 m2 laboratorního
prostoru s přetrvávajícím problémem kvality vnitřního ovzduší.

Zaměstnanci si velice často stěžovali na kvalitu vzduchu.
.

Nainstalovali jsme 4 jednotky 508FC a průběžné 
monitorování kvality vzduchu

Bylo provedeno detailní měření kvality vzduchu.

VÝSLEDEK

S instalací bipolární plazmové ionizace došlo ke snížení TVOC 
a částic PM, jakož i k výraznému zlepšení kvality vzduchu.

AtmosAir 508FC umístěný ve VZT jednotce

Výsledky z nemocniceJohns Hopkins



Případová studie |Methodist nemocnice

Houston Methodist nemocnice
Houston, TX

SITUACE
Tato prominentní nemocnice v Houstonu má šest velkých přídavných
tanků pro odpadní vody. Kanalizace je čerpána do systému
hygienického komunálního odpadního řádu čerpadly.

Kontaminovaný a znečišťěný vzduch proudil z velké kanalizačního místnosti
do suterénu a dostal se různými vratnými kanály, a  následně cirkulací do 
hlavního ventilačního systému.

Vzduch obsahoval sirovodík, merkaptany a metan .
Také vlhkost byla poměrně vysoká.

VÝSLEDEK

Byli jsme kontaktování pro řešení problému bipolární plazmovou 
ionizací, a mírným pod tlakem v kanalizační místnosti.

Použili jsme tři jednotky bipolární plazmové ionizace které vyčistili 
místnost.

Aplikace byla velice úspěšná a je v provozu již 5 let.Houston Methodist nemocnice v Houstonu, TX



Případová studie| Virginia Commonwealth University Health

SITUACE

VCU má problémy s kvalitou vnitřního ovzduší
způsobené vrtulníky, které přistávají na střeše.

VÝSLEDEK
Bipolární plazmová ionizace  byla nainstalována v 
jednotce intenzivní péče a dýchacích cest společnosti 
Medical Campus.

Byli jsme schopni snížit VOCS způsobené
dieselovými výpary z vrtulníků o 30%.

Od instalace nebyli nahlášeny žádné problémy s 
kvalitou vzduchu.



Případová studie | Stamford Health
System Tully Health Center

SITUACE
Šatny v Tully Health Centru zápasily s plísněmi a zápachem.

Provedli jsme základní testování.

VÝSLEDEK
Po instalaci bipolární plazmové ionizace jsme provedli 
nové měření.

Testy potvrdili snížení plísní.

Více než 95% všech typů ascospores,
penicillium, a aspergillus-typu plísní zničeny.

Stamford Health System 
Stamford, CT



Případová studie |Rush University Medical Centerum

Chicago, IL

Rush University Lékařskécentrum Bakteriálníýsledkyvzorkováníukazující
měřeníbakterií, které jsoutaknízké, že jsoupovažoványza nedetekovatelné.



Případová studie| LewisGale Medical Centrum

Salem, Virginia

Measured Results:

“V době instalace byla testováno mnořství uhlíku, a bylo zjištěno, že je zcela vyčerpán. To ukázalo, že ochrana a snížení VOC bylo
zajištěno pouze jdíky ednotám ATMOSAIR. Na základě mého přezkumu, data potvrzují, že jednotky Atmosair ošetřilo prostor a 
udržovaly plyny pod prahovými limity bez podpory čištění uhlíkem.”

-MikAetmMocsDAainr5ie0l8,LFeCwsiyssGteamlesHinosDpisitcahl’asrfgiletraotfioAnHcUonsultant



Případová studie| North
Shore LIJ South Oaks Hospital

IMPLEMEMENTACE
Nemocnice South Oaks chtěla řešení pro zastavení šíření
patogenů a bakterií v celé budově a snížení pachů z 
odpadních vod.

Proto jsme nainstalovali jednotky AtmosAir.

Technologie AtmosAir měla úspěch a objektivně snížila
počet částic a hladinu TVOC.

AtmosAir je nyní nainstalován ve všech 3 budovách.



Informace o projektu: Výstavba 9 nových budov nemocnice. Ve všech 
vzduchotechnických jednotkách je systém AtmosAir
Architekt: ZGF
MEP Konzultant: AEI

2019 AtmosAir Projekt| Dětská nemocnice Seattle
Forest Building



Informace o projektu: V Cedars-Sinai se rozvíjí nové nejmodernější centrum biomomuvýroby nazvané
Cedar-Sinai BioManufacturing Center (CBC). Všechny nové vzduchotechnické jednotky vzbudou
obsahovat system AtmosAir BPI. 
Architekt: HOK
MEP Konzultant: AEI

2019 AtmosAir Projekt| Cedars-Sinai Biomanufacturing 
Center

Cedars-Sinai in LosAngeles,  
California



Informace o projektu: V roce 2019 byl postaven nový State-of-the-art za  500 
milionů dolarů . Všechny vzduchotechnické jednotky v celé nemocnici budou mít
nainstalovan system  AtmosAir.
MEP Konzultant: HED

2019 AtmosAir Projekt| McLaren Greater Lansing 
Hospital

Studie nové nemocnice McLaren v Lansingu, Mi



Informace o projektu: Centum zdravotní péče Aurora staví dvě nové lékařské
centra. Nové budovy budou mít nainstalovan systém AtmosAir.
MEP Konzultant: HGA

2019 AtmosAir Projekt| Aurora Health Care 
New Hospitals



Všechny uvedené případové studie jsou instalace s využitím technologie Bipolární plazmové 
ionizace společnosti AtmosAir. Zastoupení pro Českou republiku: www.bezpecny-vzduch.cz.

BEZPEČNÝ VZDUCH
Argentinská 38, 170 00 Praha 7

Tel: +420 602 312 175
Email: info@bezpecny-vzduch.cz

www.bezpecny-vzduch.cz

Pro konzultace, návrhy, řešení, instalace a 
servis nás kontaktujte

mailto:info@bezpecny-vzduch.cz

