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Pureholdתידיה יוסיכ תא הפצמה היגולונכטה .תלדה תידי לע שבלתמה דחוימ יוסיכ אוה 
MRSA יקדייחו הלנומלס ,ילוק-יא יקדייח ,תוירטקבהמ99.9% םידימשמה ףסכ ינוי היושע
.תובא יתבבו םילוח יתבב םיצופנה הקיטויביטנאל םידימעה
 ידי לע תידיה חטש ינפ לע וראשוהש םינוגטפהה תא םידימשמ תידיב םיאצמנה ףסכה ינוי
.תידיב םיעגונה  םישמתשמה

Pureholdשמתשמל שמתשממ םירבעומה םימוהיזה תתחפהל הממיב תועש24 תלעופ 
.םימוהיזב המחלמב תפסונ הנגה תבכש תרצויו

Pureholdלכל המיאתמו קילקב תדמצנ ,עוצקמ ישנא וא הדובע ילכ ילב ,הנקתהל הלק 
 .ףונמה תוידי יגוס

:דבוע הז ךיא
.םישמתשמה ידי לע תידיה לע םיראשנ םיקדייחה .1
 .קדייחה לש אתה םורק לא םירדוח (Ag)ףסכ ינוי .2
.םתוברתה תא םיענומו םיקדייחה לש א.נ.דה תא םיפקות ףסכה ינוי .3

:תונורתיה לע םילימ המכ
•Pureholdתועצמאב ,םיקדייחה יגוסמ99.9% תדמשהב הדבעמ ייוסינב ליעיכ חכוה 

 יאמצע ןפואב קדבנ( תידיה חטשמ לע תעבטומה ףסכה ינוי תייגולונכטב שומיש
).(ISO 22196ןקתב

•Pureholdתלד תוידימ רתוי96.4% לש המרב חטשב תוקידבב ליעיכ חכוה 
.)יאמצע ןפואב קדבנ( תויטרדנטס

•Pureholdלע םירמוש םיקיזמ יתלב ףסכ ינוי קרו ךא- םילערו םילקימיכ אלל רצומ 
. הביבסהו םייחה תוכיא

•Pureholdתונגומה תשוחת תא הלעמ  ףסכו הדובע ימי ךסוחו האולחתה תא דירומ 
  םירקבמהו  םילפוטמה  םידבועה  לש

•Pureholdהפלחהל ןמז תדידמ ספ םע ,םישדוח6 לש הלעפהה עגרמ ףדמ ייח לעב 
.ךרוצה תעב הריהמ

•Pureholdרוזחמל ןתינ ,הקוזחתב ךרוצ אלל ,דחוימב קזחו דימע.
•Purehold רוחש וא לוחכב ןימז' תומייקה תלדה תוידיל ןנגוסמ הארמ לעב.

: דבוע הז ךיא
םישמתשמה ידי לע תידיה לע םיראשנ םיקדייחה.1
 .קדייחה לש אתה םורק לא םירדוח (Ag( ףסכ ינוי.2
.םתוברתה תא םיענומו םיקדייחה לש א.נ.דה תא םיפקות ףסכה ינוי.3



Pureholdםיקדייחה יגוסמ99.9% תדמשהב הדבעמ ייוסינב ליעיכ חכוה, 
 קדבנ תידיה חטשמ לע תעבטומה ףסכה ינוי תייגולונכטב שומיש תועצמאב
.ISO 22196 ןקתב יאמצע ןפואב

Pureholdתלד תוידימ רתוי96.4% לש המרב חטשב תוקידבב ליעיכ חכוה 
.)יאמצע ןפואב קדבנ( תויטרדנטס

Purholdםירמוש םיקיזמ יתלב ףסכ ינוי קרו ךא- םילערו םילקימיכ אלל רצומ 
.הביבסהו םייחה תוכיא לע

Pureholdתשוחת תא הלעמ ףסכו הדובע ימי ךסוחו האולחתה תא דירומ 
. םירקבמהו םילפוטמה םידבועה  לש תונגומה

Pureholdןמז תדידמ ספ םע ,םישדוח6 לש הלעפהה עגרמ ףדמ ייח לעב 
.ךרוצה תעב הריהמ הפלחהל

Pureholdרוזחמל ןתינ ,הקוזחתב ךרוצ אלל ,דחוימב קזחו דימע.

Pureholdרוחש וא לוחכב ןימז תומייקה תלדה תוידיל ןנגוסמ הארמ לעב.



 םימוהיזב תימוימויה המחלמה
 םיפתוש הל שיש המישמ איה
 שיאו ןויקינה דבועמ ,םיבר
 יאופרה תווצה הקזחאה
 ,תובכשב תינבנ איה .הלהנההו
 לכ ,הלועפ לכ .הבכש לע הבכש
 .אבהתוומה תא םיענומ ,השעמ

Pureholdתובכשמ תחא איה 
 רתויב תובוטה הנגהה
 הרימשבו םימוהיזב המחלמב
.רוביצה תואירב לע


