Soovitused Technogym toodete puhastamiseks ja desinfitseerimiseks

Covid-19: Soovitused Technogym toodete puhastamiseks ja desinfitseerimiseks

Lugupeetud klient!

Soovime Qicrafti poolt olla toeks soovitustega tihedas kasutuses olevate pindade puhastamise ning desinfitseerimisega,
mis seostub ametivõimude poolt Covid-19 olukorras ettenähtud meetmetega.
Selleks, et aidata teil puhastada ning desinfitseerida Technogym tooteid, oleme tuvastanud soovitused puhastus- ning
desinfitseerimisainete valiku ning nende kasutamisviisi osas, mis toome teieni järgnevatel lehekülgedel.

Täiendavalt lugemiseks:
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus/viirusest-hoidumine
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html
https://www.gov.uk/government/publications/wn-cov-guidance-for-primary-care/wn-cov-interim-guidance-for-primary-care
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Kõigepealt on oluline mõista, et „puhastamine" viitab haigustekitajate, mustuse ja tolmu eemaldamisele puutepindadelt.
Puhastamine küll ei hävita haigustekitajaid, kuid vähendab nende arvu ning nakkuse levimise võimalusi.
"Desinfitseerimine" viitab haigustekitajate hävitamisele puutepindadel. See protsess ei puhasta tingimata määrdunud
puutepindasid, kuid haigustekitajate hävitamine puutepindadel peale puhastamist võib täiendavalt piirata nakkusriski.
Kui kokkupuutepinnad on määrdunud, siis tuleks neid enne desinfitseerimist puhastada kas puhastusaine või vee ning
seebiga.
Tõhusaks desinfitseerimiseks kasutage lahjendatud pleegitusainet konsentratsiooniga 0,1% või vähemalt 75% alkoholi
Alternatiivina võite kasutada muid levinud desinfitseerimisaineid. Järgige valmistaja juhiseid kõigi puhastus- ning
desinfitseerimisainete puhul (nt konsentratsioon, pealekandmine, kontaktaeg jmt)
Mõned soovituslikud desinfitseerimisained ja vahendid:
PureGreen24 - AXEN 30
Gym Wipes Antibacterial formula
Gym Wipes Advantage
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Puhastamismeetmed peaksid olema eriliselt suunatud neile puutepindadele, mille kokkupuude on inimestega tihedam.
Järgmised pinnad võivad kaudselt mõjutada nakkuste levitamist: istmed, käe- ja seljatoed, toetuspinnad, käepidemed, nupud,
kangid, lülitid, puute-ekraanid.
Soovitame:
Puhastage nähtavalt määrdunud puutepinnad enne desinfitseerimist, et eemaldada orgaanilised ained. See suurendab
desinfitseerimisvahendite tõhusust.
Kandke desinfitseerimisvahend töödeldavale pinnale ning laske sel mõjuda vähemalt 5 minutit, vastavalt toote
kasutamisjuhendile.
Heitke kasutatud puhastusrätid sobivasse prügikotti, mis peab olema vedelikukindel. Vältige nööridega kotte.
ETTEVAATUST!
Vältimaks potentsiaalselt ohtlike olukordi seoses desinfitseerimisainetega, mis võivad kaasa tuua väiksemaid või mõõdukaid
kahjustusi: järgige kõiki soovitusi aine tootja ohutuslehel ning toote etiketil.
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Täiendavad soovitused:
- Puhastusainet ei tohi pihustada vahetult seadmetele. Pihustage ainet pehmele ebemevabale rätile ning pühkige seejärel
niiske rätiga üle soovitud puutepindade.
- Vältige liigse vedeliku voolamist elektroonilistele komponentidele, selleks et ei tekiks elektrilise šoki võimalusi või värvi- ning
korrosioonikahjustusi.
- Kõik puute-ekraanid tuleks puhastada isopropüülakoholi 50:50 vesilahusega. Järgige tootja soovitusi lahustite käitlemisel.
- Niisutage ekraanide puhastamisel alati rätt ning pühkige seejärel üle pinna selleks, et vältida vedelike valgumist ekraani
liitekohtadesse või raamile plekkide tekitamist.
- Kasutage puhastusainet koos puhta, pehme ja ebemevaba rätiga. Vältige määrdunud rättide kasutamist.
- Kloriini võib kasutada lahjendatud kujul, juhul kui kloriini konsentratsioon ei ületa 0,1%.
- Vältige tugevaid leelisi (ph 5.5 või vähem) ja happeid (ph 11.5 või kõrgem)
- Ammoniaagi või ammonium-kloriidi kasutamist tuleks vältida. Need ained võivad nõrgestada pulbervärve raamidel, muuta
plastikute värvi ja kahjustada ekraane.
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