
Pane Venturato, když mluvíme o nemocnicích, 
první důležitá věc, která se mi vybaví, je hygiena 
vzduchu. Jak velkou roli na to mohou mít vzducho-
vody? A jaká řešení jste si vybrali pro výstavbu 
jednotek intenzivní péče v regionu Kampánie?
„Určitě, úroveň hygieny a kvalita ovzduší absolut-
ně závisí na jednotlivém filtračním systému, ale 
výběr správného vzduchového potrubí rozhodně 
nesmí být podceňováno. V závěru je to síť potrubí, 
která odpovídá za distribuci vzduchu v prostředí. 
Pro region Kampánie jsme zvolili potrubí P3ductal 
carePlus - nejlepší možnou řadu P3, schopnou 
zajistit jak antimikrobiální, tak samočisticí 
účinek, stejně jako i profesionalitu z hlediska pro-
jektového managementu.“

Jaké faktory vás přiměli pro volbu P3ductal 
careplus?
„Jak již bylo uvedeno, tato speciální technolo-
gie se samočistícím a antimikrobiálním účinkem 
P3ductal careplus se nám zdála nejvíce vhodná 
jako instalační řešení pro oblast tak citlivou, 
jakou JIP (jednotky intenzivní péče) jsou. 
Ale kromě tohoto technického aspektu, sehrály 
roli tři praktičtější výhody, které vedly k naší volbě: 

rychlost dodávky, možnost provedení přímo na 
staveništi a lehkost potrubí. Čas byl extrémně 
krátký a schopnost spolehnout se na profesionál-
ního partnera jako je P3 zaručovalo, že nedojde k 
problémům.
Společnost P3 a její široká distribuční síť 
umožnila firmám podílejících se na kompleta-
ci stavby pracovat okamžitě bez jakýchkoliv 
průtahů.  Zároveň byla P3 skvělou volbou při 
pomoci s hledáním partnerů pro všechny insta-
lační činnosti podílejících se na pracích a provozu 
na staveništi.
Možnost práce potrubí on-site byla zásadní, 
protože jsme byli schopni přizpůsobit potrubní 
síť se skutečnými podmínkami na místě a s 
maximální přesností. To by s tradičním plecho-
vým systémem nebylo možné. Nakonec lehkost 
materiálu usnadnila práci v choulostivých fázích 
manipulace s potrubím.
Předizolované hliníkové potrubí je perfektní 
právě díky své lehkosti, tuhosti a skvěle tlumícím 
schopnostem.“

Je noc 6. dubna 2020. Kolona 60 kamionů se táhne jako had 
ulicemi Neapole. Zvědavé tváře vyhlížejí z oken.
Nejedná se o žádný vítězný průjezd pro vítězný sportovní 
tým, ale o dodávku konstrukce modulů pro urychlenou 
výstavbu 120 lůžek intenzivní péče, které navrhla společnost 
MED za použití vzduchového potrubí P3ductal.



Pane Temporine, P3ductal carePlus bylo ve světě 
potrubí velkým technologickým mezníkem 
a inovativní odpověď pro všechny aplikace 
vyžadující vysokou úroveň hygieny. To je dnes, 
obzvláště v době Covidu-19, žádané.
Co nám o tom můžete říct? 
„Kvalita vzduchu a hygiena byly vždy dva klíčové 
faktory v EU pro vývoj a inovaci P3 produktů.
Již od roku 2000 jsme za účelem splnění poptávky 
mezinárodních trhů začali zkoumat a vyrábět antibak-
teriální úpravu. Postupem času jsme tuto technologii 
vylepšili a před 15 lety jsme ukončili zdokonalení 
této P3ductal technologie charakterizované anti-
mikrobiální úpravou aplikovanou na vnitřní stranu 
potrubí, která přichází do styku se vzduchem.
Bylo to v době, kdy se začalo hovořit o „syndromu 
nemocné budovy“ - nebo-li symptomatolog-
ického problému, který postihuje zejména dýchací 
cesty a souvisí s časem stráveným uvnitř budov, 
které nezajišťují adekvátní kvalitu vzduchu.
Také mezinárodní normy a předpisy se vyvíjely 
a s nimi rovněž požadavky designérů, vývojářů 
systémů a dodavatelů. Naše řada péče P3ductal 
se proto rychle stala jednou z nejoceňovanějších, 
i když studie ukazovaly, že antimikrobiální řešení 
není zcela dostačující.
Všudypřítomné bakterie našly úrodnou půdu 
v prachových usazeninách v potrubí a ana-
lyzováním rozsahu jak na pracovišti, tak v provozu, 
jsme zjistili, že čistota není vždy zaručena.
Proto jsme v iniciační fázi museli najít řešení, 
které by bylo schopné shromáždit tyto nečistoty 
jednoduchým pohybem „proklouznoutím pryč “ 
z potrubí ven, nebo standardním vyplachováním 
během provozu, jak je zahrnuté v nejrespekto-
vanějších certifikačních systémech udržitelnosti 
budov, v mezinárodním LEED a BREEAM.
Naše studie se zaměřily na povlaky, které se staly 
stále rozšířenějšími za účelem snížení údržby 

velkých prosklených ploch (budovy, solární 
napájecí moduly, atd.).
Tato pečlivá studie trvala více než tři roky a spo-
lupracovali jsme na ní s většinou důležitých výz-
kumných institucí včetně univerzity v Padově.  
Výsledek této studie nám umožnil, asi před osmi 
lety, vstoupit s P3ductal careplus technologií na 
trh. Velkou inovací této řady je zabudovaný rev-
oluční nanopovlak s „lotosovým efektem“, který 
zajišťuje snížení hromadění prachu a částic.
Dnes je P3ductal careplus jediné dostupné řešení 
na trhu, které dokáže zajistit samočištění a anti-
mikrobiální účinek.  Samozřejmostí je certifik-
ace laboratorními testy a zkouškami. Zejména 
na přední straně čištění byl proveden specifický 
rozsáhlý test s využitím experimentu. Jednalo se 
o systém pro simulaci potrubní sítě, která nám 
umožnila charakterizovat jeho výhody na základě 
metodiky popsané v normě UNI EN 15780. Tyto 
testy ukázaly 50% snížení pevných částic při 
použití P3ductal careplus ve srovnání se stan-
dardním předizolovaným řešením a 90% snížení 
ve srovnání s potrubím z pozinkovaného plechu. 
Z hygienického hlediska měly testy převážně 
pozitivní výsledky, což potvrzuje i širokospektrál-
ní antimikrobiální aktivita, který přetrvává i po 
zrychlení zkoušky prováděné simulací 20 čisticích 
cyklů s kartáči, jak vyžaduje norma UNI EN 13403. 
Mezi mnoha získanými certifikacemi je zvláště 
významná akreditovaná certifikace VDI 6022-1.



Je to samočisticí efekt, který dnes představu-
je klíč k problémům souvisejícím s koronaviry. 
Ani ne tolik proto, že samotné ošetření P3ductal 
careplus má přímý a rozhodný antivirový efekt, 
ale konkrétně díky eliminaci hromadění částic, 
kvůli kterému se pak viry v takovém prostředí 
nedokážou množit. Na rozdíl od toho, co si bylo 
původně možné přečíst v novinách, systémy 
vytápění, vzduchotechniky a klimatizace nepřed-
stavují problém v podobě šíření viru uvnitř. 
Toto potvrzení přišlo jednohlasně od globálních 
asociací, např. ASHARE, REHVA a AICARR, stejně 
jako italského Národního institutu zdraví.
Je to právě správné řízení obnovy průtoku 
vzduchu při výměně vzduchu, které pozitivně 
přispívá ke snížení elementární virové zátěže. V 
této souvislosti role vzduchovodů, zvláště pokud 
jsou vyrobeny pomocí technologií schopné 
zajistit nejlepší hygienu a kvalitativní podmínky, 
jako dokáže P3ductal careplus, je evidentní.
Tento aspekt byl uznán odborníky na termotech-
niku, kteří si vybrali naše potrubí pro své četné 
projekty ve zdravotnických zařízeních s bojem 
proti Covidu-19  (jsou jimi mimo jiné: Fiera Milano 
Nemocnice Cattinara Hospital v Terstu, nemocnice 
v Rimini, Nemocnice v Pescaře, poliklinika v 
Modeně, pavilon Covid-19 u Nemocnice G. Di 
Cristiny v Palermu a oddělení Covid-19).

To je pro lidi z našeho výzkumu a vývoje velké 
zadostiučinění. Samočisticí řešení je jedním 
z nejvýznamnějších výsledků tohoto modusu 
operandi. I přes veškeré úspěchy chceme nadále 
zvyšovat kvalitu našich výrobků a naším cílem je 
plnit nejvyšší standardy výkonu ve světě vzducho-
vodů.“


