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Aquafilm Worki do prania odzieży, pościeli itp. rozpuszczalne
w wodzie 80L (25szt.)
 

Cena: 90,60 pln

Opis słownikowy

Dystrybutor MEDILAB

Opakowanie 25 szt.

Producent MonoSol

Opis produktu
 

Jednorazowe, całkowicie rozpuszczalne w gorącej wodzie worki Aquafilm do prania odzieży, pościeli, skażonej bielizny itp.

Polecane do stosowania szczególnie w miejscach gdzie zdrowie i bezpieczeństwo jest priorytetem takich jak szpitale, czy przy opiece
nad pacjentem w warunkach domowych.

Użytkownik worków nie ma styczności z praniem w nich przechowywanym aż do momentu zakończenia cyklu prania i suszenia, dlatego
jest to najbardziej efektywny z dostępnych system zwalczania ryzyka infekcji i zakażenia krzyżowego pacjentów, personelu szpitalnego,
pracowników pralni, czy opiekunów chorych w przebywających w domu.

Odzież, pościel lub inne rzeczy przeznaczone do wyprania można gromadzić w szczelnie zamkniętym worku i wyprać w momencie gdy
nagromadzi się więcej prania. Worek z praniem wkładamy do pralki, co ogranicza kontakt z brudną nieświeżą odzieżą czy pościelą.
Przechowywanie prania w takich workach nie tylko izoluje fizycznie od brudnego czy nawet skażonego prania, ale także zapobiega
roznoszeniu się nieprzyjemnego zapachu.

 
Właściwości:
- umożliwiają gromadzenie prania i wypranie gdy zbierze się jego większa ilość
- przechowywanie zabrudzonej odzieży lub bielizny w workach izoluje fizycznie od brudnego czy nawet skażonego prania
- pranie przechowywane w worku zapobiega roznoszeniu się nieprzyjemnego zapachu
- eliminują ryzyko infekcji personelu, pojawiające się w chwili kontaktu ze skażoną bielizną i odzieżą
- redukują do minimum kontakt z zainfekowaną bielizną i obłożeniami - do momentu zakończenia cyklu prania i suszenia nie ma
styczności z zawartością worków

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Worki i ich przewiązki wykonane są z nietoksycznych substancji rozpuszczalnych w wodzie i ulegających całkowitej biodegradacji. Po
rozpuszczeniu nie ma po nich pozostałości, które mogłyby zatkać pralkę, co eliminuje potrzebę - czyszczenia i naprawy.

Specyfikacja:
Rozmiar worka: 66 x 84 cm
Pojemność worka: 80 litrów
Wytrzymałość na rozciąganie: 72 / 78 N/sq mm
Odporność na rozerwanie: 12 / 12 kg/mm
Odporność na nacisk: 290 g
Wydajność/plastyczność: 40 sq m/kg
Rozpuszczalność: 430 s (60°C, woda destylowana), 300 s (70°C, woda destylowana)

Przechowywanie:
Unikać ekstremalnych temperatur i wilgotności - worki nie mogą ulec zawilgoceniu. Zaleca się przechowywać w temperaturze 10-20°C i
wilgotności względnej 30-60%.

Opakowanie: 25 szt
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