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One Time Installation of  Antibacterial Curtain:

This curtain is covered with Ag (Silver) Ion that results in bacteria 
removal and reduction of transmission probability of pathogenic 
disease factors from the curtain surface to the patient or ward 
personnel and from other surfaces to the curtain.
The textile used in simple curtains in hospitals usually have the 
potential to become a center for aggregation of different bacteria, for 
example they can stay on theses curtains for a long time.
Manufacturing is based on the standards of antibacterial textile  
AATCC100  and AATCC147 and it is effective on different micro 
organisms in both simple and antibacterial models:

• Simple models is used in hospital wards with low infection risk with 
large patient volume and Antibacterial model is used is suitable for 
special care and infectious (isolation) wards. 
• Ease of  installation and compatibility with hospital wards
• Provided in different colors:  Green, Blue, Yellow
• Available in three different sizes ( small 2.5, medium 5, large 7.5) 
with 2 meters height
*Arianamed suggests replacement of the curtain every 6 to 12 
months. This is dependent on different wards’ work load and patient 
volume.

پرده هاى یک بار نصب آنتى باکتریال: 

این پرده ها از یون نقره پوشیده شده اند که این امر موجب از بین بردن باکتری 
ها و کاهش احتمال انتقال عوامل بیماری زای پاتوژنیک از سطح پرده به بیمار 

یا کارکنان بخش و نیز از سایر سطوح به پرده می شود.
پارچه های پرده های معمولی در بیمارستان ها معموال پتانسیل تبدیل شدن به 
یک مرکز تجمع باکتری های مختلف را دارند، به عنوان مثال می توانند برای 

مدت بسیار طوالنی روی سطح این پرده ها باقی بمانند.
و  AATCC147 میکروبیال  آنتی  های  پارچه  استاندارد  اساس  بر  تولید 

و  ارگانیسم های مختلف در دو مدل ساده  بر میکرو  و موثر   AATCC100
آنتی باکتریال:

• مدل ساده جهت بخش های بیمارستان با ریسک عفونت پایین و حجم بیمار 
باال به کار برده می شود و مدل آنتی باکتریال مناسب جهت بخش های ویژه و 

عفونی می باشد.
• نصب راحت و آسان و سازگار با بخش های مختلف بیمارستانی

• در رنگ های مختلف: سبز، آبی، زرد
• موجود در سه سایز مختلف ( کوچک ٢٫٥ ، متوسط ٥ و بزرگ ٧٫٥ ) با ارتفاع 

٢ متر
*پیشنهاد آریانامد تعویض ٦ تا ١٢ ماهه پرده های فوق می باشد اما این مسئله 

بستگی به حجم کاری و بیماران بخش های مختلف دارد.
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