DAFTAR PRODUK YANG DILISENSIKAN DAN ATAU DIMANFAATKAN

No.

Nama Produk Berlisensi

1

Sifoedt (Simple Foot Elevator for Diabetic
Ulser Treatment)

2

Kapah

3

Filter ZeRAK

Keterangan

suatu alat bantu yang dirancang
untuk memudahkan dalam
perawatan ulkus diabetik dengan
cara mengangkat kaki yang
mengalami ulkus dan
mempertahankannya sampai
selesai perawatan tanpa
menimbulkan rasa nyeri maupun
kelelahan baik pasien maupun
perawatnya. Alat ini berfungsi
untuk memudahkan perawatan
luka ulkus diabetik juga
memberikan kenyamanan pada
klien saat dilakukan perawatan
luka ulkus diabetik serta
mengurangi pembengkakan pada
kaki.
Salah satu program dalam upaya
penyelesaian sampah di lingkungan.
Merupakan alat yang efektif untuk
menurunkan kesadahan air. Filter ini
terdiri dari beberapa bagian yaitu
housing filter dan housing media.
Bahan filternya terdiri dari resin kation
300 mL, zeolite 100 mL dan arang
aktif 100 mL.
Cara penggunaannya : filter
dihubungkan pipa yang digunakan
untuk menyalurkan air.

4

Prokesa

5

SHI Portable Hand Wash

Daur ulang sampah plastik, anorganik
menjadi produk yang bermanfaat dan
bernilai ekonomi (tas, dompet,
celemek, dan lain-lain).
Model cuci tangan portable memiliki 3
bagian yaitu tendon air, wastafel dan
dilengkapi pembuangan limbah,
sabun, pengering atau tissues dan
petunjuk cara mencuci tangan Model
WHO.
Alat ini ringan karena dibuat
menggunakan bahan stainless dan
aluminium, bentuknya knockdown
mudah dibawa kemana-mana dan
mudah dibersihkan.

6

IsBi

7

Komposter

8

Urinoik

9

Destrofoam

10

Desglas

11

Waheat 1.0

12

Bank Sampah

Biopot adalah alat untuk mengolah
sampah organik rumah tangga
menjadi kompos yang sekaligus
berfungsi sebagai pot tanaman.
Sampah organik dicacah dan
dimasukkan kedalam pipa setiap hari
hingga penuh. Bila sudah penuh
gunakan Bioppot lain untuk
menampung sampah berikutnya, dan
seterusnya. Sampah organik di dalam
pipa akan menjadi kompos dan dapat
dipanen setelah 6 minggu dengan
menggunakan tangan atau auger.
Setelah dikosogkan Bioppot dapat
digunakan lagi untuk pengomposan.
Alat pengolah sampah organik
menjadi pupuk.
Pengolah Urine Manusia Menjadi
Pupuk Cair untuk pertanian/
perkebunan.
Mesin Penghancur Sampah
Styrofoam (Gabus) untuk digunakan
sebagai bahan campuran pembuatan
konblok.
Mesin Penghancur limbah / sampah
Kaca.
Water Heater skala rumah tangga
yang memanfaatkan sumber panas
dari kegiatan memasak / nyala api
kompor dapur.
Pengelolaan sampah yang telah
terpilah oleh masyarakat sesuai
jenisnya untuk disetorkan ke
pengelola sampah dan hasilnya
dibukukan sebagai penerimaan
tabungan pada bank sampah.

