HAERA ANTIMIKROBIELL AKTIV
ANTIMIKROBIÁLNÍ NÁTĚR

Vytváří trvale samodezinfikující povrchy

S HAERING® HAERA ANTIMIKROBIELL AKTIV
HYGIENICKY OCHRÁNÍTE
PROBLEMATICKÉ POVRCHY

HAERA ANTIMIKROBIELL AKTIV
Účinná bariéra proti šíření choroboplodných zárodku° a viru°
- během krátké doby za normálního světla

PROBLÉM

Ř EŠENÍ

Podle studie je 90% patogenu° přenášeno rukama.*

Díky naší trvale účinné antimikrobiální

Příčinou je často nedostatečná dezinfekce rukou.**

povrchové technologii HAERA AntiMikrobiell

Takto jsou velká množství patogenu° přenášena na

Aktiv pomáháme snižovat přenos patogenu° na

povrchy. To se týká jak soukromých, tak veřejných

minimum. Tím se zvyšuje bezpečnost při

prostor (kliky, kliky v dopravě atd.).

dodržování hygienických plánu° a výrazně

Toto téma je velmi aktuální v nemocnicích a

se snižuje riziko nemoci z těchto patogenu°.

lékařských ordinacích. Nozokomiální infekce (NN)

Zpřísněné podmínky na okolní prostředí a na

a zvyšující se rezistence na antibiotika až u 9%

výrobu, stále větší rezistence na antibiotika a tím

léčených pacientu° vedou k enormnímu náru° stu

neustále rostoucí tlak na zdravotnický systém,

nákladu° a několika tisícu° m úmrtí ročně. ***

mu° že být trvale vyřešeno naším povlakem.

Preventivní opatření mohou snížit náklady a

Mikroby, viry, spory a houby jsou ničeny foto-

především ušetřit pacientu° m hodně utrpení.

dynamickým procesem.

VÝHODY NA PRVNÍ POHLED
 možnost dodatečného povlaku
 trvalé a komplexní pu° sobení
 redukce patogenu° až o 99,99 %
 klinicky úspěšně testováno
 pu° sobí na bakterie, viry, spory a houby
 48 % snížení rizika
 patentováno
* Zdroj: A. Kramer, 2006
** Zdroj: D. Pittet, 2000
*** Zdroje: Spolkové ministerstvo školství a výzkumu, listopad 2018; Německá společnost pro nemocniční hygienu; Zpráva CDC
„Přímé zdravotní náklady na infekce spojené se zdravotnictvím v US nemocnicích a výhody prevence“ (2009); Gastmeier P.,
Brunkhorst F., Schrappe M. et al. (2010) Kolika nozokomiálním infekcím lze zabránit? DMW 135 (3): 91 až 93

Technologie HAERA AntiMikrobiell Aktiv: FOTODYNAMIKA

Povlak
Na povrch je nanesen
HAERA AntiMikrobiell Aktiv.

Kontaminace
Bakterie, viry, spory a houby
jsou vnášeny na povrch
kontaktem.

Aktivace
Viditelné světlo stimuluje
fotokatalyzátor v povlaku
a přenáší energii do
okolního kyslíku. Vytvoří
se aktivovaný kyslík. Tento
aktivovaný kyslík rychle a
účinně ničí mikroorganismy.

NAŠE ŘEŠENÍ
Kompletní a trvalý antibakteriální povrchový povlak
snižuje hustotu zárodku° patogenních bakterií, viru° , spór

Dezinfekce
Povrch je sterilizován. Antimikrobiální povrchový nátěr
pomáhá trvale poskytovat
hygienickou ochranu.

 bezpečně
 snadno
 pohodlně

a hub na površích.

Kompletní a trvalý antimikrobiální povlak (několik μm)

Jakýkoli povrch (tvar a materiál, např. stu° l, telefon, postel, klávesnice atd.)

sicher

komfortabel

einfach

HAERA ANTIMIKROBIELL AKTIV
Trvalé snížení bakteriální zátěže na méně než 2,5 KbE
(kolonotvorná jednotka)
Terénní studie v klinickém prostředí

ÚČINEK / VLASTNOSTI
 kontrolovatelný účinek
 trvání účinku až 4 roky
 účinek: redukce patogenu°
dosažena během 10s až 8 hodin
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 místní veřejná doprava / zařízení
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 vybavení staveb (např. nádraží, letiště)
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 zdravotnické prostředky (kryty a panely)
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 nemocnice a lékařské ordinace
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 téměř na všechny lakovatelné povrchy
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Povrch bez
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Povrch s
HAERA ANTIMIKROBIELL AKTIV

 relevantní vlastnosti materiálu
nejsou ovlivněny

A N TI M IK

RO

HAERING® HAERA ANTIMIKROBIELL AKTIV 082020

 školy a školky
 zábradlí a kliky
 profily a spínače
 klávesnice a myši
 a mnohem více
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Purkyňova 99a
612 00 Brno
Tel.: +420 511 187 885
info@haering.cz
www.haering.cz

