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Als elke seconde telt...

Keuze uit diverse modellen en kleuren
• Alle modellen zijn voorgeplisseerd zodat ze netjes hangen en weinig ruimte in beslag nemen. 
• De doeksoorten zijn dermate dicht dat het de privacy van de patiënt garandeert. 
• De gordijnen zijn standaard voorzien van geïntegreerde gordijnhaken. 
• In de verpakking behoudt het gordijn zijn antibacteriële en vlamvertragende eigenschappen.

Sepago-IC
Dit gordijn is speciaal ontwikkeld voor Intensive Care afdelingen waar een 
‘doorkijkvenster’ op ooghoogte vaak een vereiste is. Standaard 2,20 meter hoog. 
Het doorkijkvenster (van polyester gaas) heeft een hoogte van 40 cm.

Sepago-300 
Universeel gordijn met een hoogte van 2 meter en geschikt voor rails tot een lengte 
van circa 3 meter. Leverbaar in off-white, crème, kobalt blauw en streepdessin. 

Sepago-550
Universeel gordijn met een hoogte van 2 meter en geschikt voor rails tot een lengte 
van circa 5,50 meter. Leverbaar in off-white, crème, kobalt blauw en streepdessin.

Op verzoek kunnen vanaf 250 stuks speciale kleuren voor u geproduceerd worden. Ook afwijkende maten zijn op verzoek lever-
baar. Neemt u daarover gerust contact met ons op. 

Als elke seconde telt...

Snel en gemakkelijk op te hangen - Eenvoudig te verwijderen

Eenvoudig op te hangen

› Snel en gemakkelijk te verwisselen separatiegordijn

› Anti-bacterieel, reductie van risico op infecties 

› Eenmalig gebruik - geen waskosten meer   

› Milieuvriendelijk, 100% recyclebaar materiaal 

› Veilig dankzij de vlamvertragende werking 

› Keuze uit diverse modellen en kleuren
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Snel en gemakkelijk te verwisselen separatiegordijn
De disposable gordijnen zijn licht van gewicht en worden geplisseerd 
aangeleverd. Ze zijn daarom gemakkelijk en snel op te hangen, zonder in 
contact te komen met de vloer.

In minder dan 5 minuten per bed is het disposable gordijn te verwisselen 
voor een nieuw exemplaar. Bij een eventuele uitbraak van infecties is een 
kamer zo weer snel te gebruiken. Ook is elk gordijn voorzien van een etiket 
waarop zelf de datum van wisseling vermeld kan worden ter controle.

Elk gordijn wordt geleverd in een beschermende plastic hoes. Deze hoes 
wordt pas verwijderd als het gordijn opgehangen is, waardoor het schoon 
blijft. Ook een volle doos disposable gordijnen is gemakkelijk door één 
persoon te dragen en neemt weinig ruimte in.

De speciale in het gordijn geïntegreerde haakjes (EF) passen op bijna alle 
bestaande separatierailsystemen. Mocht dit niet het geval zijn, dan bestelt u 
de universal fi t (UF) uitvoering (alleen het oogje, zonder haakje).

Een revolutie in separatiegordijnen: in minder dan 5 minuten te verwisselen!

De kant-en-klare SEPAGO® gordijnen zijn ontwikkeld voor toepassing 
in de gezondheidszorg. Ze zijn bijzonder geschikt op bedkamers, op 
de intensive care, spoedeisende hulp en/of afdelingen met een hoger 
risico op infecties. Daar waar elke seconde telt... 
U kunt ze permanent toepassen of als tijdelijke oplossing bij 
(dreigende) uitbraak van infecties. 

Soms is snelheid van levensbelang. Zeker in de gezondheidszorg. 
Met de SEPAGO® disposables kunt u nu snel en gemakkelijk 
separatiegordijnen verwisselen. De anti-bacteriële werking voor-
komt en bestrijdt bovendien infecties. 
U bespaart dus veel tijd en geld. En u wint aan hygiëne.

Wisselfrequentie per ruimte of afdeling
Wij adviseren u een interne analyse te maken om per ruimte/afdeling te bepalen hoe vaak de gordijnen volgens 
protocol vervangen dienen te worden.
• Voor bedkamers is eens per 3 maanden een gebruikelijke interval. 
• Op IC-afdelingen worden de gordijnen dagelijks tot wekelijks gewisseld, afhankelijk van gebruik.

Milieuvriendelijk, recyclebaar materiaal
• Het SEPAGO

®
 gordijn is gemaakt van 100% polypropyleen. Dit materiaal

 heeft een lage milieubelasting en is goed recyclebaar. Omdat wassen   
 overbodig is bespaart u ook op waterverbruik, wasmiddel en vervoer.
• Het door SEPAGO

®
 gebruikte antibacteriële middel is door Oeko-Tex    

 gecertifi ceerd. Het Oeko-Tex systeem garandeert dat het geteste en   
 gecertifi ceerde product vrij is van schadelijke stoffen die een risico    
 vormen voor de gezondheid van de mens.

Veilig dankzij vlamvertragende werking
• SEPAGO

®
 disposable separatiegordijnen zijn op vlamvertragendheid getest 

 volgens ISO 6940:2004 en ISO 6941:2003 en voldoen aan de eisen zoals vastge- 
 steld in de model bouwverordening inzake navlam- en nagloeiduur.
• Deze norm is gelijk aan de eis voor reguliere vlamvertragende separatie-  
 gordijnen. Een TNO testrapport is op aanvraag beschikbaar.

Eenmalig gebruik - geen waskosten meer
• De disposable gordijnen worden eenmalig gebruikt. U heeft geen waskosten.
•  De waskosten van een normaal gordijn bedragen vaak al een fl ink deel van de   
 aanschafkosten van een SEPAGO

®
 separatiegordijn. Als u daarnaast ook de    

 tijd in aanmerking neemt die u bespaart in het logistieke traject, kunnen    
 disposable gordijnen een aanzienlijke besparing opleveren.
• SEPAGO

®
 gordijnen absorberen vrijwel geen vloeistoffen en kunnen eventueel   

 met een licht vochtige doek afgenomen worden.

Anti-bacterieel, vermindering risico op infecties
•  De disposable gordijnen zijn geïmpregneerd met een antibacterieel middel   
 dat veel voorkomende bacteriën in ziekenhuizen doodt. Zo kunnen ze een    
 bijdrage leveren aan het voorkomen van infecties.
•  Tests hebben uitgewezen dat bacteriën zoals Meticillin-Resistant Staphylococcus 
 Aureus (MRSA), Klebsiella Pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas Aeruginosa 
 en Salmonelle choleraesuis gedood worden zodra ze in contact komen met deze 
 stof. De fi nish is ook effectief tegen gist en schimmels. 
• SEPAGO

®
 gordijnen zijn getest door TNO. Het rapport is op aanvraag beschikbaar.

Als elke seconde telt...

Reductie van ziekenhuisinfecties heeft hoge prioriteit
Ziekenhuisinfecties zorgen voor complicaties bij opnamen en ingrepen. Zij veroorzaken een verhoogde morbiditeit, een 
langere opnameduur en een toename in kosten. Het voorkomen en terugdringen van deze infecties heeft hoge prioriteit. 
De anti-bacteriële werking van Sepago® disposables kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren door de verspreiding van 
bacteriën tegen te gaan.

Anti-bacteriële werking: de separatiegordijnen helpen bij het voorkomen van infecties

Als elke seconde telt...
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