.Purehold
פותחים
את הדלת
לעולם נקי
יותר.

 Pureholdהוא כיסוי מיוחד המתלבש על ידית הדלת .הטכנולוגיה המצפה את כיסוי הידית
עשויה יוני כסף המשמידים  99.9%מהבקטריות ,חיידקי אי-קולי ,סלמונלה וחיידקי MRSA
העמידים לאנטיביוטיקה הנפוצים בבתי חולים ובבתי אבות.
יוני הכסף הנמצאים בידית משמידים את ההפטגונים שהושארו על פני שטח הידית על ידי
המשתמשים הנוגעים בידית.
 Pureholdפועלת  24שעות ביממה להפחתת הזיהומים המועברים ממשתמש למשתמש
ויוצרת שכבת הגנה נוספת במלחמה בזיהומים.
 Pureholdקלה להתקנה ,בלי כלי עבודה או אנשי מקצוע ,נצמדת בקליק ומתאימה לכל
סוגי ידיות המנוף.
איך זה עובד:
 .1החיידקים נשארים על הידית על ידי המשתמשים.
 .2יוני כסף ) (Agחודרים אל קרום התא של החיידק.
 .3יוני הכסף תוקפים את הד.נ.א של החיידקים ומונעים את התרבותם.
כמה מילים על היתרונות:
 Pureholdהוכח כיעיל בניסויי מעבדה בהשמדת  99.9%מסוגי החיידקים ,באמצעות
•
שימוש בטכנולוגיית יוני הכסף המוטבעת על משטח הידית )נבדק באופן עצמאי
בתקן(ISO 22196).
 Pureholdהוכח כיעיל בבדיקות בשטח ברמה של  96.4%יותר מידיות דלת
•
סטנדרטיות )נבדק באופן עצמאי(.
 Pureholdמוצר ללא כימיקלים ורעלים  -אך ורק יוני כסף בלתי מזיקים שומרים על
•
איכות החיים והסביבה .
 Pureholdמוריד את התחלואה וחוסך ימי עבודה וכסף מעלה את תחושת המוגנות
•
של העובדים המטופלים והמבקרים
 Pureholdבעל חיי מדף מרגע ההפעלה של  6חודשים ,עם פס מדידת זמן להחלפה
•
מהירה בעת הצורך.
 Pureholdעמיד וחזק במיוחד ,ללא צורך בתחזוקה ,ניתן למחזור.
•
 Pureholdבעל מראה מסוגנן לידיות הדלת הקיימות 'זמין בכחול או שחור.
•
איך זה עובד :
החיידקים נשארים על הידית על ידי המשתמשים
.1
יוני כסף ) )Agחודרים אל קרום התא של החיידק.
.2
יוני הכסף תוקפים את הד.נ.א של החיידקים ומונעים את התרבותם.
.3

 Pureholdהוכח כיעיל בניסויי מעבדה בהשמדת  99.9%מסוגי החיידקים,
באמצעות שימוש בטכנולוגיית יוני הכסף המוטבעת על משטח הידית נבדק
באופן עצמאי בתקן .ISO 22196
 Pureholdהוכח כיעיל בבדיקות בשטח ברמה של  96.4%יותר מידיות דלת
סטנדרטיות )נבדק באופן עצמאי(.
 Purholdמוצר ללא כימיקלים ורעלים  -אך ורק יוני כסף בלתי מזיקים שומרים
על איכות החיים והסביבה.
 Pureholdמוריד את התחלואה וחוסך ימי עבודה וכסף מעלה את תחושת
המוגנות של העובדים המטופלים והמבקרים .
 Pureholdבעל חיי מדף מרגע ההפעלה של  6חודשים ,עם פס מדידת זמן
להחלפה מהירה בעת הצורך.
 Pureholdעמיד וחזק במיוחד ,ללא צורך בתחזוקה ,ניתן למחזור.
 Pureholdבעל מראה מסוגנן לידיות הדלת הקיימות זמין בכחול או שחור.

המלחמה היומיומית בזיהומים
היא משימה שיש לה שותפים
רבים ,מעובד הניקיון ואיש
האחזקה הצוות הרפואי
וההנהלה .היא נבנית בשכבות,
שכבה על שכבה .כל פעולה ,כל
מעשה ,מונעים את המוות הבא.
 Pureholdהיא אחת משכבות
ההגנה הטובות ביותר
במלחמה בזיהומים ובשמירה
על בריאות הציבור.

