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NOWOŚĆ
OCHRONA
ANTYBAKTERYJNA

pierwsza pieczątka
z ochroną antybakteryjną

Jak działa ochrona Microban?

Czym jest zabezpieczenie antybakteryjne Microban?
Ochrona antybakteryjna Microban® daje produktom dodatkowy poziom
zabezpieczenia przeciwko ustrojom chorobotwórczym takim jak: bakterie
czy pleśnie.
Technologia Microban w połączeniu ze standardowymi czynnościami utrzymania
czystości, pozwala podnieść standardy higieniczne i dostarcza dodatkową
ochronę wszędzie tam gdzie się ją stosuje. Microban jest ochroną ukierunkowaną.
Oznacza to, że jest skoncentrowana na obszary, w których stanowi największą
korzyść dla klienta.

Jak działa zabezpieczenie antybakteryjne Microban®?
Ochrona Microban® jest dodawana w procesie produkcji.Kiedy niebezpieczne
drobnoustroje mają kontakt z powierzchnią produktu, zabezpieczenie
antybakteryjne Microban® przenika przez ścianę komórek chorobotwórczych
mikroorganizmów niszcząc ich funkcje, a take ograniczając ich wzrost
i namnażanie się.

Skuteczność Działania Microban
Powierzchnia bez zabezpieczenia

2 godziny

16 godzin

20 godzin

24 godziny

Powierzchnia z zabezpieczeniem antybakteryjnym Microban®

2 godziny

16 godzin

20 godzin

24 godziny

Działanie
COLOP wykorzystuje zabezpieczenie Microban® trzeciej generacji
z dodatkiem srebra w celu osiągnięcia optymalnego efektu.
Microban 3G Silver™ gawrantuje aktywną i długotrwałą ochronę przed bakteriami
takimi jak: E.coli, S.aureus (Staphylococcus aureus), Salmonella, MRSA
(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) oraz innymi mikroorganizmami.
Od wiekow srebro było znane jako doskonałe zabezpieczenie antybakteryjne.
Microban rozwinął tę technologię ochrony produktow w sposob taki, aby znalazła
ona zastosowanie w dzisiejszych nowoczesnych aplikacjach.
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Podana informacja powstała
w oparciu o standardowe badania
laboratoryjne i jest dostarczana
dla porównywalnych zastosowań
aby udowodnić działanie
antybakteryjne.
Technologia Microban nie została
zaprojektowana po to aby zastąpić odpowiednie praktyki
higieniczne ani też nie chroni
użytkowników przed zachorowaniami spowodowanymi przez
mikroorganizmy. Działanie
antybakteryjne ogranicza się
do powierzchni produktu.

Jak działa ochrona Microban?

Jak potwierdzone jest bezpieczeństwo korzystania z produktów wyposażonych
w ochronę Microban®?
Technologia Microban jest już od dawna testowana i poddawana certyfikacji w celu bezpiecznego
jej użytkowania. W Europie posiada certyfi kat BPD (Biocide Product Directive) a w USA świadectwo
FDA (Food and Drug Administration) dla aplikacji, w ktorych występuje. Zabezpieczenie Microban
znajduje dzisiaj zastosowanie w produktach firm, ktore są liderami na świecie w branżach takich
jak przemysł, medycyna czy produkty codziennego użytku.

Jak długo działa antybakteryjna ochrona Microban®?
Ochrona Microban® jest dodawana w procesie produkcji i nie jest możliwe jej zmycie bądź usunięcie
z powierzchni produktu. Ochrona jest tak zaprojektowana i wykonana tak, aby mogła działać w sposób
ciągły w pełnym okresie „życia” produktu.

Produkty z ochroną Microban
„MICROBAN Linia Printer“
Dodatkowy produkt do obecnej linii Nowy Printer
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„MICROBAN Classic Line“
Dodatkowe wyposażenie w standardzie
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Gdzie zastosowano ochronę Microban?

Microban Linia Printer
Ochrona antybakteryjna Microban
jest wbudowana w górną (niebieską)
część oprawy i okienka indeksującego
automatów COLOP

Classic Line
Główne elementny:
uchwyt i nakładka,
zostały wyposażone
w antybakteryjną
ochronę Microban

Wyniki badań

Aby potwierdzić założenia, którymi posługuje się COLOP, produkty zostały poddane niezależnym
badaniom według normy ISO 22196:2007. Jest to międzynarodowa metoda badań dla oceny działania
antybakteryjnego badanych części plastikowych, w tym przypadku dla E.coli.
Badania przeprowadzone w Maju 2011 wykazały następujące wyniki. Produkty firmy COLOP redukują
99.9% szkodliwych bakterii, takich jak: E.coli, S.aureus, MRSA oraz Salmonella.
Przdstawiony wykres powstał na podstawie
wyników badań przeprowadzanych w maju 2011r.
i przedstawia działanie powłoki na produktach
COLOP, w tym przypadku dla baterii E.coli.

ilość bakterii (tys.)

Dane przedstawine są w tabeli poniżej
bakteria

współczynnik śmiertelności

E.coli
S.aureus
MRSA
Salmonella

4.2
3.9
2.9
3.2

bez ochrony Microban
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1

% redukcji
99.99%
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99.92%
99.94%
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Fragmenty ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Według ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1570)

Art. 11. [Działania zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych]
1. Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych
są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń
i chorób zakaźnych.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
[…]
4) stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia
przeniesieniu na inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych;

Według specjalisty
Jan M. Pióro
- specjalista w zakresie prawa pracy i biegłego sądowego w dziedzinie bhp
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
Dezynfekcja jest procesem redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez zastosowanie
metod fizycznych i chemicznych. [...] Czystość mikrobiologiczną można uzyskać, stosując czynniki
chemiczne, na przykład: metale ciężkie (np. związki srebra, miedzi czy rtęci)

&

Polecane pracownikom służby zdrowia

Pieczątki kieszonkowe

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA
lek. Bartosz Synowski (57942)
specjalista onkologii klinicznej

Lębork, ul. Klonowa 3a, tel. 605 458 771
18x47 mm
Stamp Mouse 30

57942

Pieczątka Stamp Mouse pod każdym względem
praktyczna i przyjazna dla
użytkownika.
J e j n i e w i e l k i fo r m a t
ułatwia przechowywanie
w dowolnym miejscu sprawiając, że jest łatwo dostępna w każdej sytuacji.
Dodatkowe akcesoria - klip lub smycz pozwalają
mieć ja zawsze przy sobie. Stamp Mouse jest tak
lekka, że z powodzeniem można ją nosić przy kluczach.
Dostępna w dwóch rozmiarach: Stamp Mouse 20
oraz Stamp Mouse 30 i w dziewięciu kolorach obudowy
- chrom, białym, ruby, indygo, szarym, różowym,
pomarańczowym, czerwonym, niebieskim - ułatwia
trafny wybór oprawy - w ulubionym stylu...
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specjalista onkologii klinicznej

Szpital nr 2 w Lęborku
13x38 mm
Stamp Mouse 20

Długopis z pieczątką
Funkcjonalny produkt
o podwójnym zastosowaniu – łączy dobrej jakości
długopis oraz doskonałą
pieczątkę osobistą.
Płytka tekstowa zostaje
automatycznie uwolniona
po zdjęciu nakrętki zapewniając bardzo prostą obsługę. Innowacyjne rozwiązanie zapewnia łatwy dostęp do osobistej pieczątki,
która wraz z długopisem może być przechowywana
nawet w kieszeni.

lek. Bartosz Synowski

lek. Bartosz Synowski (57492)
specjalista onkologii klinicznej

Szpital nr 2 w Lęborku

Polecane pracownikom służby zdrowia

Automaty Horray
To niezawodne produkty z opcją powtarzalności
i automatycznej zmiany cyfr.
Pozwalają na wykonanie serii odbić według ustawień
użytkownika. Stemplujący wybiera ilość powtórzeń,
po których następuje automatyczna zmiana numeru.
Niezawodność automatu wynika z bardzo trwałej,
stabilnej oprawy, metalowej czcionki i najwyższej
jakości materiałów, z których wykonano wszystkie
elementy. Dostępność wielu modeli pozwala wybrać
odpowiedni produkt zarówno ze względu na rodzaj
oprawy jak i format odbicia.
Oferta automatów Horray obejmuje datowniki,
numeratory, numeratory z datą, numeratory z płytką
tekstową, numeratory z datą i płytką tekstową,
datowniki z płytką tekstową, modele specjalne.

SPRAWDZONO
ZGODNOŚĆ

Produkty dostępne są w trwałej metalowej oprawie
oraz w oprawie wykonanej z tworzywa.

Seria Mini
Mini Printer to bardzo popularna grupa produktów
(datowniki, numeratory, różne praktyczne połączenia
tych funkcji). Charakterystyczna mała i lekka obudowa
zapewnia komfort pracy. Prosty system wymiany
poduszki dodatkowo wpływa na wygodę obsługi.
Odpowiedni kształt oprawy ułatwia uzyskanie
najlepszej jakości odbicia.
Oferowana do niektórych modeli dwukolorowa
poduszka zapewnia większą czytelność odbicia.
Odbicia można uzyskać również w kolorze czarnym,
czerwonym, niebieskim, zielonym i fioletowym

Tusze specjalistyczne
Tusze specjalistyczne COLORIS niemieckiej firmy
Kupietz przeznaczone są do różnego rodzaju tkanin,
skóry, artykułów spożywczych, opakowań, tworzyw
sztucznych, metalu, porcelany i wielu innych materiałów.
Bardzo trwałe, funkcjonalne, dostępne w wielu kolorach.
Tusze COLORIS do tkanin znajdują zastosowanie
w szpitalach, gdzie wykorzystywane są między innymi
do znakowania pościeli.

Punkt sprzedaży pieczątek i tuszy COLOP

Produkty COLOP są codziennie doceniane
przez użytkowników w 120 krajach świata.
Zamów pieczątki COLOP i ciesz się ich jakością!

