המדריך לחיטוי משטחים
כיצד נחטא משטחים בבית ומחוצה לו?

על מנת להתגונן מהידבקות חשוב להקפיד לחטא במיוחד משטחים ,מכשירים וחפצים אשר מתאפיינים
בניידות גבוהה כגון מכשירי טלפון ואביזרים נלווים (אוזניות ,מטענים ,סוללות גיבוי וכבלים) תיקים,
מחשבים ניידים ,כלי כתיבה ומשרד ,כלי עבודה שונים ולמעשה כל חפץ אשר עובר בין אנשים שונים.
ברכב :אם ברכביכם נוהגים אנשים נוספים או שאתם נוהגים בכלי רכב שונים חשוב לחטא את ההגה,
ידית ההילוכים ,ידיות ולחצנים שונים בסביבת הנהג.
בחוץ :יש להקפיד על חיטוי של לחצנים שונים בכניסה למעליות ,אינטרקום ,מחסומי כניסה לחניונים,
כל סוגי ידיות הכניסה למבנים ,חדרים ,שערים וידיות של מגירות וארונות.
מישהו נגע בעט שלכם? בטלפון? צנצנת קפה? חטאו לפני ואחרי השימוש .כמובן שבסביבת השירותים
יש להקפיד שכל המשטחים כולל ידיו ,ברזים ולחצנים יחוטאו.

חשוב לדעת!

יש סוגים שונים של חומרי חיטוי שיעשו את העבודה ,משרד הבריאות ממליץ חיטוי במוצרים המבוססים:
 סודיום היפוכלוריט (כלור) אמוניום רבעוני ()Benzankolyum Chloride אלכוהול בריכוז  70%ומעלהלחיטוי משטחים בבית ניתן להשתמש במוצרים על בסיס כלור תוך הקפדה על הוראות הבטיחות
והאזהרות .מוצרים אלו נפוצים באריזת  4ליטר או בתצורת מרסס.
אמוניום רבעוני או בשמו המדעי  Benzankolyum Chlorideהוא חומר חיטוי בעל שאריתיות גבוהה
כלומר אפקטיבי לזמן ממושך לאחר היישום .הוא גם מוגדר כתכשיר בעל דרגת סיכון נמוכה ביחס לשאר
החומרים.
במשטחים רגישים או שאינם בתוך הבית מומלץ להשתמש בתכשירי חיטוי על בסיס אלכוהול משום
שהאלכוהול מתנדף בקלות ולא יותיר את המשטח רטוב .כמו כן אין צורך לשטוף את המשטח לאחר
השימוש .חשוב להיזהר משימוש בקרבת אש שכן מדובר במוצרים דליקים.

אצלנו בטאצ' תוכלו למצוא מגוון פתרונות לחיטוי משטחים בבית
ומחוצה לו המעניקים הגנה של  99.9%בפני חיידקים ובקטריות:
תרסיסים על בסיס אלכוהול:
ארוסול  400מל 100 ,מל.
תכשירים על בסיס אמוניום רבעוני:
מרסס  500מל  ,מגבונים בדלי ,מגבוני חיטוי 'טו גו' בעיטוף אישי.

מוצרים על בסיס כלור:
אקונומיקה רגילה ,אקונומיקה מבושמת המכילה גם ממיסי שומנים,
אקונומיקה מבושמת וסמיכה -היחידה בישראל עם פקק בטחון אינטגרלי
המונע פתיחה לא רצויה על ידי ילדים.
עוד בסדרת טאצ' :אקונומיקה מבושמת באריזת מרסס ,זהו תכשיר
מקציף לניקוי כללי ולחיטוי בתוספת אקונומיקה.
הוספנו חומרי חיטוי גם לשאר סדרת המרססים שלנו:
להסרת שומנים ,להסרת אבנית ,לניקוי כללי וכולם מעניקים חיטוי תוך
כדי פעולת הניקוי שלהם.

ניקיון וחיטוי רצפות:
אנו שמחים להשיק נוזל רצפות אנטיבקטריאלי .מוצר איכותי המכיל
חומרי חיטוי בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן .גם מנקה גם מבשם וגם
מחטא.

ל :סאסאטק אגודה שיטופית חקלאית בע"מ
על היותה נושאת את תווי האיכות:

לחץ לפרטים נוספים:
www.shaniv.com
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