Microﬁbre light
Πανί μικροΐνας μικρής διάρκειας

Το νέο πανί Microﬁber light της CPT, διαθέτει την ίδια καθαριστική
ικανότητα με τα παραδοσιακά πανιά μικροΐνας, χωρίς τον κίνδυνο της
επιμόλυνσης. Σχεδιασμένο για χρήση μικρής διάρκειας, καταργεί την
ανάγκη πλυσίματος στο πλυντήριο, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και
βελτιώνοντας τις διαδικασίες υγιεινής, ενώ απομακρύνει το 99,99%
των βακτηριδίων.

Προβλήματα παραδοσιακών μικροϊνών:
• Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο American Journal of infection control *

διαπίστωσε ότι το 93% των πανιών μικροΐνας που έχουν πλυθεί στο πλυντήριο,
εξακολουθούν να έχουν υψηλά επίπεδα βακτηριδίων όπως το E.Coli.
• Μελέτες έχουν δείξει ότι ο σταφυλόκοκκος μπορεί να επιβιώσει για 19-21
ημέρες στα παραδοσιακά πανιά μικροΐνας.

• Ο χρόνος είναι ο πιο βασικός παράγοντας στον καθαρισμό και οι διαδικασίες
πλυσίματος και στεγνώματος των πανιών είναι πολύ χρονοβόρες.
• Έχει αποδειχθεί ότι τα παραδοσιακά πανιά μικροΐνας επιμολύνουν την
επόμενη επιφάνεια που θα χρησιμοποιηθούν με έως και 30% ** των βακτηριδίων
που μεταφέρουν.

Λύση:
• Τα πανιά μικροΐνας μικρής διάρκειας προσφέρουν το ίδιο καθαριστικό
αποτέλεσμα με 99,99% απομάκρυνση των βακτηριδίων αλλά χωρίς τον κίνδυνο
επιμόλυνσης.
• Σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται για μικρό χρονικό διάστημα, το Microﬁbre light
μετά τη χρήση απορρίπτεται εξοικονομώντας χρόνο στο προσωπικό καθαρισμού.
• Η διαχωρισμένη μικροΐνα των πανιών microﬁber light είναι κατά 80% λεπτότερη
από την καθιερωμένη μικροΐνα.
• Η μοναδική κατασκευή του Microﬁbre light εγκλωβίζει τους μικροοργανισμούς
στο πανί και εμποδίζει τη μεταφορά τους στις επόμενες επιφάνειες που
καθαρίζονται.
* American Journal of Infection Control, Laura Y. Sifuentes, PhD et al, 41 (2013) 912-5
** Disinfection, sterilization and Antisepsis, Editor William A.Rutala, PhD, MPH, 2007
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Χρήση:

• Χρησιμοποιήστε το πανί νωπό διπλωμένο στα δύο.
• Αντικαταστήστε το μετά από 2-4 ώρες χρήσης.
• Συμβατό με όλα τα επώνυμα απορρυπαντικά.
• Το πανί μπορεί να αποστειρωθεί σε κατάλληλους θαλάμους.

βρέξτε - στίψτε - καθαρίστε - πετάξτε
Διατίθεται σε 5 χρώματα για όλους τους χώρους σύμφωνα με την κοινά αποδεκτή χρωματική κωδικοποίηση
•Μπλε - Χώροι χαμηλού κινδύνου ( θάλαμοι, διάδρομοι, γραφεία).
•Κόκκινο - Χώροι υγιεινής (WC, ντουζιέρες, νιπτήρες, κ.ά.).
•Κίτρινο - Χώροι υψηλού κινδύνου (θάλαμοι απομόνωσης).
•Πράσινο - Κουζίνα και χώροι προετοιμασίας φαγητού.
• Λευκό - Ειδικές χρήσεις υψηλού κινδύνου (εργαστήρια, χειρουργία, ΜΕΘ).

Συσκευασία Microﬁbre light:
Κωδικός
Πακέτο
74733 Μπλε
40 τεμαχίων
74734 Κόκκινο
40 τεμαχίων
74735 Κίτρινο
40 τεμαχίων
74736 Πράσινο
40 τεμαχίων
74737 Λευκό
40 τεμαχίων
κιβώτιο 8 πακέτων
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