
nanoe™ X là một công nghệ giúp tăng cường bảo vệ và ức chế sự phát triển của một số loại virus, trong đó có SARS CoV-2. Vậy nên, nhằm bảo vệ tốt hơn cho các 
bệnh nhân cũng như nhân viên phòng khám, mạng lưới gồm 27 phòng khám nha khoa hoạt động chủ yếu ở Yorkshire và Đông Bắc nước Anh đã khởi động chương 
trình lắp đặt công nghệ nanoe™ X của Panasonic mỗi khi cần lắp điều hòa mới hoặc khi cần thay thế thiết bị. 

Thách thức
Ian Gordon, Giám đốc Nha khoa của Trung tâm Y tế Riverdale giải thích: “Trước đây khi mới bắt đầu lệnh phong tỏa ở Vương quốc Anh, chúng tôi được khuyến nghị 
không nên sử dụng điều hòa nhiệt độ. Điều này gây ra nhiều bất tiện và khó chịu vì chúng tôi phải mặc đồ bảo hộ khi làm việc trong thời gian dài, nhất là khi thời 
tiết nắng nóng và nhiệt độ đạt mức kỷ lục vào mùa hè năm ngoái. Do đó, tôi thấy việc tích hợp một số loại bộ lọc vào điều hòa không khí là điều vô cùng hợp lý.”
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RUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG - TƯ VẤN MIỄN PHÍ CÁC
Hỗ trợ trước và sau mua hàng
Tư vấn, hướng dẫn sử dụng sản phẩm
giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
hoặc (024) 3767 7360
từ 8h15 -17h30 thứ 2 đến chủ nhật

    Sản phẩm đã lắp đặt:

· Dàn nóng: CU-4Z80TBE X 2 Đa dàn nóng
· Dàn lạnh: Dàn lạnh Etherea CS-Z35VKEW & Dàn lạnh Etherea CS-Z20VKEW

The applicable products and solutions may differ in markets. 
Please contact us for the further information.

Giải pháp và công nghệ được áp dụng
Trung tâm Y tế Riverdale được thành lập vào năm 2018 và đã mua lại Alpha Dental Group, đây cũng là công ty có mối quan hệ lâu dài với Sub-Zero Climate 
Control, một đơn vị đã lắp đặt và bảo trì điều hòa không khí trên khắp mạng lưới phòng khám nha khoa. Sau khi trao đổi với Craig Brooke, Giám đốc điều hành của 
Sub-Zero, Trung tâm Y tế Riverdale đã từng bước tiến hành nâng cấp  hai hệ thống của mình với hệ thống điều hòa không khí tiên tiến và dự định sẽ tiếp tục mở 
rộng trên toàn bộ chuỗi phòng khám nha khoa của mình. Nhà phân phối điều hòa không khí AMP đã hợp tác cùng Sub-Zero Climate Control trong dự án này. 
Leanne Mace, Kỹ sư kinh doanh cấp cao tại AMP (một mối quan hệ lâu đời và uy tín khác), đã hỗ trợ và cung cấp thông tin cho Craig và đội ngũ của anh. Leanne 
cho biết “Tôi đã làm việc với Craig tại Sub Zero trong nhiều năm. Anh ấy có một đặc điểm rất nổi bật, đó là sự yêu thích và hứng thú tìm hiểu công nghệ mới để đưa 
ra giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng của mình. Tôi rất vui vì có thể hỗ trợ cung cấp dữ liệu kiểm nghiệm và thông tin nghiên cứu của Panasonic để Craig hiểu 
rõ hơn những tính năng mà hệ thống này có thể mang lại cho khách hàng của anh ấy”.   Craig nói thêm, “Sau rất nhiều nghiên cứu, chúng tôi biết rằng nanoe™ X 
rất phù hợp với Riverdale và Ian sẽ đánh giá cao công nghệ này. Ian và tôi cùng xem xét kết quả nghiên cứu và kiểm nghiệm với công nghệ nanoe™ X, cả hai đều 
rất hài lòng với những kết quả về khả năng ức chế vi khuẩn, và nhận thấy đây sẽ là một khoản đầu tư tích cực cho Riverdale. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với 
những thay đổi và thách thức lớn trong 12 tháng qua, đặc biệt là với ngành nha khoa. Là một công ty, chúng tôi luôn cố gắng đổi mới và sẵn sàng mang đến những 
giải pháp tốt nhất đáp ứng nhu cầu của khách hàng, và chúng tôi cảm thấy mình đã đạt được điều này nhờ vào công nghệ nanoe™ X của Panasonic. Công ty chúng 
tôi rất tự hào khi được hợp tác cùng Ian và đội ngũ của anh ấy tại Riverdale để cùng tạo nên một môi trường an toàn hơn cho bệnh nhân khi đến điều trị, đồng thời 
giúp nhân viên yên tâm rằng mình đang được làm việc trong một môi trường an toàn mỗi ngày.”   Ian nhận xét thêm, “Các bệnh nhân hiểu rất rõ về yêu cầu thông 
gió và rất tin tưởng các bác sĩ chúng tôi. Họ cũng muốn được đảm bảo rằng chúng tôi có các biện pháp an toàn trong phẫu thuật. Khi xem xét kết quả của kiểm 
nghiệm, chúng tôi tự hỏi, tại sao chúng tôi không bổ sung thêm công nghệ này? Chúng tôi có thể áp dụng công nghệ này và cho khách hàng thấy rằng chúng tôi 
đang cố gắng giảm thiểu sự lây lan của mọi loại virus trong không khí hoặc các căn nguyên nhiễm trùng đường hô hấp trong quá trình thực hiện phẫu thuật. Dù 
chi phí có tăng lên nhưng chúng tôi tin rằng chi phí này sẽ giúp chúng tôi giảm thiểu rủi ro. Điều hòa không khí là một trong những khoản đầu tư của chúng tôi để 
đáp ứng các yêu cầu thông gió trong phẫu thuật nha khoa hậu Covid. Vì vậy, sử dụng điều hòa không khí để giúp không khí trong lành hơn là một bước đi rất hợp 
lý.




