Wykonujemy od 5000 do 8000 kroków dziennie,
150 000 miesięcznie i ponad 1,5 miliona kroków rocznie.

Podeszwy butów
przenoszą codziennie
wiele bakterii i innych
drobnoustrojów.

MATA
DEKONTAMINACYJNA
Manaca Mat to gładka, wielowarstwowa, samoprzylepna mata
powierzchniowa z dodatkiem substancji antybakteryjnej, która łatwo
i skutecznie wychwytuje zanieczyszczenia z podeszew obuwia i
przejeżdżających po niej kółek.
Dezaktywuje obciążenie bakteryjne zapewniając skuteczną kontrolę
przed zanieczyszczeniem i infekcjami w obszarach, w których istotne
są rygorystyczne procedury czystości oraz higieny.
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Manaca Mat

INFORMACJE DODATKOWE
Po dwóch tygodniach użytkowania, na butach można znaleźć ponad
420 000 bakterii, w przeciętnej toalecie jest ich mniej niż 1000.

- Charles Gerba, University of Arizona

Case Western Reserve University i Veterans Affairs Center of Cleveland,
ujawniają, że podłogi w jednostkach zdrowia są często zanieczyszczone
przez Clostridium Difficile Staphylococcus Aureus oporny na metycylinę a
także Enterokoki oporne na wankomycynę.
- American Journal of Infection Control. March 2017

Wyniki badań sugerują, że podłogi na oddziałach szpitalnych mogą być
źródłem rozprzestrzeniania się patogenów.
- Abhishek Deshpande, MD, PhD.

Jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia
czystych i sterylnych pomieszczeń są
bakterie, przenoszone na butach i innych
elementach, np. kółkach wózków.
Kontrola przedostawania się zanieczyszczeń
przenoszonych na podeszwach, jest równie
ważna, jak kontrola innych niepożądanych
cząstek w obszarach krytycznych.
Zapobieganie zakażeniom jest ważne
zarówno dla Pacjentów, jak i dla
Pracowników służby zdrowia.

Manaca MAT może być stosowana we wszystkich krytycznych obszarach:
Przemysł farmaceutyczny
Przemysł żywnościowy
Laboratoria
Pomieszczenia czyste

Bloki operacyjne
OIT
Centra sterylizacji
Kuchnie

CHARAKTERYSTYKA
Prosta obsługa: wystarczy umieścić na czystej
podłodze i w trakcie użytkowania usuwać
kolejne arkusze.

Ultra-cienka
Niska gęstość
Arkusze polietylenowe
(PE-LD)

Odporny na intensywne użytkowanie
(obuwie, nosze, wózki inwalidzkie,
wózki transportowe, itp).

Bez LATEKSU

Każdy arkusz ma kolejny numer, który ułatwia kontrolę
zużycia.
Cała powierzchnia Manaca Mat jest klejąca i w 100%
użytkowa.
Przylega do każdego rodzaju podłogi i jest łatwo
usuwalna po zużyciu.
Klej nie pozostaje na podłogach ani na podeszwach.
Estetyczny kolor i wygląd komponują się z każdym
pomieszczeniem.

Wymiary maty: 45,7cm x 114,3cm
Grubość całkowita: 1,8 mm
Jedna mata to 30, ultra cienkich, arkuszy.
10 szt. w opakowaniu.
Każdy arkusz pokryty jest klejem akrylowym o
grubości 8 μm nasączonym jodowanym
środkiem antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym.

ZALETY
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Usuwa najmniejsze cząsteczki

Bardzo ekonomiczny i wydajny

Dzięki zaledwie trzem krokom
usuwa od 98 do 100 %
zanieczyszczenia podeszwy buta

Znacznie bardziej wydajny niż mata
syntetyczna, winyl lub tradycyjny dywan

Wydajny i cichy system

Dystrybutor:
Polska, Czechy, Słowacja,
Ukraina, Węgry, UK
BL Medica sp. z o.o. sp.k.
ul.Letnia 2a
72-123 Kliniska Wielkie, Polska
tel: +48 91 852 11 02
fax: +48 91 350 01 41
Email:
biuro@blmedica.pl
zamowienie@blmedica.pl

