
Steriele filters ter  
preventie van infecties

klein - compact - effectief



Medische steriele filters: 
een barrière die bescherming biedt

Gezien de toename van het aantal multiresistente ziektekiemen wordt effectieve be-
scherming van ziekenhuispatiënten steeds belangrijker. Medische steriele filters dienen 
ter preventie van infecties en verkleinen het risico op een nosocomiale infectie.

Het aantal nosocomiale infecties, veroorzaakt door gramnegatieve ziektekiemen, is de afgelo-
pen jaren sterk gestegen. Medische steriele filters die gebruik maken van de nieuwste technie-
ken zijn van groot belang, zowel bij de acute bestrijding van uitbraken als voor de preventie van 
nosocomiale infecties.

Ze vormen een barrière tussen de patiënt en het met ziektekiemen belaste drinkwater. Alle 
in het water levende ziektekiemen worden tegengehouden. Het evidente belang van steriele 
eindfilters is de afgelopen jaren door talrijke wetenschappers uitgebreid gedocumenteerd.1

Dankzij de ervaring van vele jaren op het gebied van filtering in de biowetenschappen, in 
combinatie met het gebruik van functionele materialen kan i3 Membrane als gecertificeerde 
medisch-technische onderneming een aanzienlijke bijdrage aan de bestrijding van infecties 
leveren.

Steriele filters van i3 vormen een duurzame barrière tegen ziektekiemen in het water en onder-
breken de besmettingspaden van resistente microben.

i3 Membrane: Uw begeleider bij de preventie van infecties

1 Zie hiervoor: i3 Membrane GmbH, „Bedeutung von 
Wasser und gramnegativen Keimen“ in der Hygiene"
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i3 ONE      p. 4 
Steriel filter voor gebruik
op de waterkraan

i3 TWO                                                                  p. 6 
Steriel filter voor gebruik
als douchekop

i3 FOUR     p. 8  
Inline filter

i3 FIVE      p. 10 
Inline filter

i3 trackApp    p. 12 
Software voor het
vervangen van filters

Inhoud
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i3 ONE Steriel filter

Het steriele eindfilter i3 ONE dient in de medische omgeving voor de preventie van infecties, 
veroorzaakt door bacteriën als Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa of myco-
bacteriën, en wordt bij de waterkraan gebruikt voor het steriel filteren van leidingwater. Dit 
waterfilter beschermt patiënten onder medische behandeling op bijvoorbeeld oncologie-, 
transplantatie- en IC-afdelingen alsmede pasgeborenen tegen infecties door watergeasso-
cieerde ziektekiemen.

EIGENSCHAPPEN
CE-gekeurd medisch hulpmiddel 
van klasse I

Microberetentie conform 
ASTM F838

Steriele filtering met een nominale 
poriegrootte van 0,2 µm (microfiltratie)

Gebruiksduur van 50 dagen 
(7 weken)

Hoog en stabiel doorstroomvolume 
tijdens de gehele gebruiksduur

Bescherming dankzij bacteriostatische
eigenschappen van het filterhuis conform
ISO 22196

Aangetoonde biocompatibiliteit 
ter bescherming van de gebruiker

Door afnemen desinfecteerbaar 
filteroppervlak

Compact design voor ongehinderd
gebruik van de waterkraan

Afgeronde en laminaire 
geleiding van de waterstraal

Aansluiting op de waterkraan 
met snelkoppeling

Ondubbelzinnige 
traceerbaarheid
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i3 TWO (connect/direct) Steriel filter

Het steriele eindfilter i3 TWO connect/direct dient in de medische omgeving voor de preven-
tie van infecties door bacteriën als Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa of my-
cobacteriën, en wordt als douchekop gebruikt voor het steriel filteren van leidingwater. Dit 
waterfilter wordt gebruikt op plaatsen waar aerosolen ontstaan en beschermt patiënten met 
een verzwakt of onderdrukt immuunsysteem onder medische behandeling op oncologie-, 
transplantatie- en IC-afdelingen alsmede de neonatologie tegen infecties door watergeas-
socieerde microben.

EIGENSCHAPPEN
CE-gekeurd medisch hulpmiddel
van klasse I

Microbenretentie conform 
ASTM F838

Steriele filtering met een nominale
poriegrootte van 0,2 µm (microfiltratie)

Gebruiksduur van 50 dagen 
(7 weken)

Hoog en stabiel doorstroomvolume 
tijdens de gehele gebruiksduur

Bescherming dankzij bacteriostatische
eigenschappen van het filterhuis conform
ISO 22196

Aangetoonde biocompatibiliteit ter
bescherming van de gebruiker

Door afnemen desinfecteerbaar
filteroppervlak

Spoelen van wonden (chronische en
postoperatieve wonden,
ernstige brandwonden)

Aansluiting op de doucheslang
met snelkoppeling

Ondubbelzinnig traceerbaar
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i3 FOUR Steriel filter

Het inline steriel filter i3 FOUR dient voor het steriel filteren van leidingwater en wordt in 
de toevoerleidingen van apparaten en instrumenten geïnstalleerd ter bescherming tegen 
besmetting met waterbacteriën zoals Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa of 
mycobacteriën. De i3 FOUR kan veelzijdig op vele gebieden worden toegepast. Op medisch 
gebied wordt het bv. gebruikt bij de preparatie van apparaten (zoals endoscopen), in tand-
artsstoelen en in KNO-behandelunits. Onder andere in de drinkwatervoorziening (dispen-
sers), de klimaattechniek en in laboratoria zorgt het voor betrouwbare bescherming tegen 
watergeassocieerde microben. 

EIGENSCHAPPEN
Microbenretentie conform
ASTM F838

Steriele filtering met een nominale
poriegrootte van 0,2 µm (microfiltratie)

Gebruiksduur van 50 dagen
(7 weken)

Hoog en stabiel doorstroomvolume
tijdens de gehele gebruiksduur

Talrijke toepassingen
(bv. bij het prepareren van
medische hulpmiddelen, in KNO-units en
tandartsstoelen)

Toegelaten voor gebruik
met drinkwater

Compact design voor gebruik
in apparaten en instrumenten

Aansluiting in het leidingsysteem
met snelkoppeling

Ondubbelzinnige
traceerbaarheid

Beproefde technologie uit
de medische techniek
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i3 FIVE Steriel filter

Het inline steriel filter i3 FIVE dient voor het steriel filteren van leidingwater en wordt in de 
toevoerleidingen van apparaten en instrumenten geïnstalleerd ter bescherming tegen be-
smetting met waterbacteriën zoals Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa of my-
cobacteriën. Het toepassingsgebied van de i3 FIVE omvat de betrouwbare microfiltering van 
watergeassocieerde microben bij hoge debietvolumes. Dit bacteriefilter wordt o.a. toegepast 
bij het machinaal prepareren van medische hulpmiddelen (bv. reiniging van endoscopen) en 
bij het vullen van bevallingsbaden.

EIGENSCHAPPEN
Microbenretentie conform
ASTM F838

Steriele filtering met een nominale
poriegrootte van 0,2 µm (microfiltratie)

Gebruiksduur van 50 dagen
(7 weken)

Hoog en stabiel doorstroomvolume
tijdens de gehele gebruiksduur

Talrijke toepassingen
(bv. bij het prepareren van
medische hulpmiddelen, in bevallingsbaden)

Toegelaten voor gebruik
met drinkwater

Compact design voor gebruik
in apparaten en instrumenten

Aansluiting in het leidingsysteem
met snelkoppeling

Ondubbelzinnige
traceerbaarheid

Beproefde technologie uit
de medische techniek
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i3 trackApp Filters vervangen

De i3 trackApp is dé software-oplossing voor het veilig, efficiënt en eenvoudig vervangen 
van filters. De planning, uitvoering en documentatie van het vervangen van de filters wordt 
snel, veilig, gestructureerd en bovendien papierloos georganiseerd en uitgevoerd. Route-
lijsten, aantal benodigde filters en data worden volledig geregistreerd en overzichtelijk en 
betrouwbaar weergegeven. Reeds uitgevoerde vervangingen worden betrouwbaar gearchi-
veerd. De gebruiksvriendelijke werkwijze met een smartphone of tablet maakt waterdichte 
documentatie van alle tappunten mogelijk.

EIGENSCHAPPEN
Versterking van de capaciteit doordat 
het personeel wordt ontzien

Controlescanfunctie, teammodus en herinne-
ringsfunctie

Eenvoudige oplossing op
cloudbasis

Individuele servicepakketten als optie
bij te boeken

Overzichtelijk plannen en voorbereiden
op de pc

Uitvoerbaar via smartphone of tablet, 
ook zonder internetverbinding

Veilig, vereenvoudigd en papierloos
documentatieproces

De gegevens zijn veilig, betrouwbaar
en digitaal opgeslagen

Automatisch gegenereerde routelijsten
en berichten
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Your Companion
Life Science Filtration

i3 Membrane GmbH
Christoph-Seydel-Str. 1 
DE-01454 Radeberg
Duitsland 

www.i3membrane.de 
info@i3membrane.de
Phone:  +49 (0)40-2576748-0  
Fax: +49 (0)40-2576748-48 

Certificering van het kwaliteits-
managementsysteem conform
DIN EN ISO 13485:2016
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