Biztonság a munkahelyeken,
biztonság a dolgozóknak

A felületeken lévő COVID-19
vírust 30 másodperc alatt
elpusztítja
A vírusok és a baktériumok
99.99%-ával szemben hatásos

Törölje el a kockázatot
A Clinell Univerzális kendők
szabadalmaztatott formulája 10x több
baktériumot és vírust pusztít el, mint a
szokványos fertőtlenítők. A COVID-19
betegséget okozó SARS-CoV-2
vírussal szembeni hatékonyságát
tesztek igazolják.
Bőrbarát, bőrgyógyászatilag tesztelt
termék, amely a felületekkel is
kíméletes.

kéz
//felület
A COVID-19 vírus 28 napig is életképes maradhat a felületeken1. Megfelelő fertőtlenítés nélkül a körülöttünk lévő
felületek veszélyt jelenthetnek ránk, a munkatársainkra és másokra nézve is.
A fokozott fertőtlenítés megfelelő kézhigiéniával párosítva csökkenti a vírusok megtelepedését, valamint 5887,83 % között csökkenti a légúti vírusfertőzések kockázatát. A felületi higiénia javítása lényegbevágó, hogy
biztonságban legyünk.

Az egészség és a biztonság jelentősége
A felületi higiénia jelentősége kiemelt a dolgozók szempontjából. A gyakran érintett felületeket legalább naponta

egyszer le kell fertőtleníteni4.

Ahol lehetséges a gyakran érintett felületeket két használat között is le kell fertőtleníteni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
minden munkahelyen és minden közösen vezetett gépjárműben ott kell lenni egy felületfertőtlenítő terméknek.

Hatékony és gazdaságos kendők az üzleti életben is
A új típusú Clinell Univerzális fertőtlenítő kendők a hatékonyan pusztítják el a kórokozókat és kiválóan
alkamazhatók az üzleti területeken is.A 100 db extra nagyméretű, extra vastag kendők egyszerre tisztítanak és
fertőtlenítenek, így időt takarítanak meg és szükségtelenné teszik a hatékonyságot növelő kiegészítő termékek
vásárlását. A hozzáadott hidratáló anyagok gondoskodnak arról, hogy a gyakori használat mellett se károsodjék a
bőr. A szabadalmaztatott formula kemény a mikroorganizmusokkal, ám gyengéd a felületekkel.
Az új típusú Clinell Univerzális kendőt független laboratóriumok tesztelték. Az eredmények azt mutatják, hogy
99,99 %-os hatékonysággal pusztítja el az ártalmas mikroorganizmusokat, beleértve a COVID-19 vírust is.

A megbízható partner

KONTAKTIDŐ

MIKROORGANIZMUS

TESZTMÓDSZER

BAKTÉRIUMOK

Clinell a kézre

Maszk az arcra

Clinell a felületre

Tartson
távolságot

Referenciák
1. Riddell S, Goldie S, Hill A, Eagles D, Drew TW. The effect of temperature on persistence of SARS-CoV-2
on common surfaces. Virol J. 2020;17(1):145. doi:10.1186/s12985-020-01418-7
2. Kurgat EK, Sexton JD, Garavito F, et al. Impact of a hygiene intervention on virus spread in an office
building. Int J Hyg Environ Health. 2019;222(3):479-485. doi:10.1016/j.ijheh.2019.01.001
3. Contreras RD, Wilson AM, Garavito F, Sexton JD, Reynolds KA, Canales RA. Assessing virus infection
probability in an office setting using stochastic simulation. J Occup Environ Hyg. 2020;17(1):30-37.
doi:10.1080/15459624.2019.1691219
4. Health and Safety Executive. Cleaning, hygiene and handwashing to make your workplace COVIDsecure: 3. Cleaning the workplace. Health and Safety Executive. https://www.hse.gov.uk/coronavirus/
cleaning/cleaning-workplace.htm. Published 2020.

Staphylococcus aureus (MRSA)

10 mp

EN 13727

Enterococcus faecalis

10 mp

EN 13727

Escherichia coli

10 mp

EN 13727

Enterococcus faecium (VRE)

10 mp

EN 13727

Carbapenem resistant Enterobacteriaceae

10 mp

EN 13727

(CRE) Klebsiella pneumoniae (ESBL)

10 mp

EN 13727

Campylobacter jejuni

10 mp

EN 13727

10 mp

EN 13624

Mycobacterium terrae

10 mp

EN 14348

Mycobacterium smegmatis

10 mp

EN 14348

Norovirus

30 mp

EN 14476

Adenovirus

30 mp

EN 14476

Hepatitis B

60 mp

ASTM E1052

Hepatitis C

60 mp
30 mp

EN 14476
EN 14476

YEASTICIDEK/GOMBÁK
Candida albicans
MYCOBAKTÉRIUMOK

VÍRUSOK

Rendelési kód
BCW100
Nem szőtt Spunlace 60g/m2, 26 x 18cm kendő. Fedél: műanyag. Biocid termék típus: PT2

.

Igazoltan
elpusztítja a
felületeken
lévő COVID-19
vírusokat

30

máso

dper

c

JBN200897

További információért keresse fel a www.dispomedic.hu
weboldalt ,hívjon minket az 1/262-4227 telefonszámon
vagy írjon az info@dispomedic.hu email címre.

SARS-CoV-2 (COVID-19 virus)

