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ANTI-MIKROBIEL BESKYTTELSE
PÅ ALLE DINE LOKATIONER

®

24/7
DEN NYE ANTI-MIKROBIELLE
FILM BESKYTTER
HVOR DU ØNSKER 24/7

DU OVERHOLDER GOD
HYGIEJNE PRAKSIS (GHP)
OG DU ØNSKER LOKALER,
SOM ER:
01. Perfekt vedligeholdte.
02. Rengjort regelmæssigt.
03. Dækket med materialer,

der er vandtætte, glatte og
nemme at rengøre.

DOG, OPSTÅR DER FARE
MELLEM DE 2
RENGØRINGSFASER:

24t

24t

24t

01. En biofilm risikerer at blive dannet.
02. Bakterier risikerer at blive spredt.
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UDVIKLINGEN AF BIOFILM
Uden PURE ZONE
Med PURE ZONE

250000
200000
150000

Anti-mikrobiel Film - PURE ZONE®

BIOFILM = FARE
BIOFILMEN BESTÅR AF MIKRO-ORGANISMER OG ET SLIMHINDELAG, DER
KRÆVER EN MEKANISK RENGØRINGSBEHANDLING.

DET ER HER BAKTERIER TRIVES.
BIOFILM UDVIKLER SIG HURTIGT

Studier tyder på, at sølvioner er i stand
til at destabilisere biofilm matrixen(1),
dermed forhindre spredningen af
bakterier i matrixet og på den måde gør
efterfølgende rengøring mere effektiv.
(1)
Chaw KC, Manimaran M,tay FEH.Role of silver ions in
destabilization of intermolecular adhesion forces measured
by atomic force microscopy in Staphyloccus epidermidis
biofilms. Antimicrob Agent chemother 2205;49(12) :4853-59

Biofilm er et komplekst mikrobielt samfund, bestående af bakterier, og til tider svampearter,
indlejret i en beskyttende polysaccharidmatrix.
Håndtering af biofilm kræver:
Reducering af den mikrobielle belastning gennem intensiv rengøring, for at eliminere ‘sovende’ bakterier
Forhindre biofilmen i at formere sig (med sølvioner, der destruerer de sålkaldte enkeltstående,
fritflydende, planktoniske bakterier fx. )
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DEN NYE ANTIMIKROBIELLE FILM
Bakterier kræver fugt for at formere sig.
Denne nye anti-mikrobielle film er
vandtæt og skaber en barriere imod fugt.

DET ER AFGØRENDE
INNOVATION
Under rengøring, såvel som når
der er fugtigt, udløses sølvionerne
fra foliens øverste lag.
Ionerne kommer i kontakt med
bakterierne og blokerer deres
metabolisme og/eller afbryder deres
formeringsmekanisme, hvilket
gør, at bakterierne destrueres.
Sølvionerne er indkapslet i et
glas matrix og når PVC film
fremstilles, distribueres disse
ensformigt over filmen.

Bakterie

+

+

Sølvioner (Ag+)
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ANTI-MIKROBIEL EFFEKTIVITET VED BRUG AF SØLVIONER

Beskytter 24t om dagen, 7 dage i ugen og dermed
mellem 2 rengøringsfaser
Beskytter selv ikke let-tilgængelige områder
Tests viser, filmen hæmmer udviklingen af bakterier
med 99,99% (tests i overensstemmelse med ISO
22196 standarden)

Reducerer bakteriepopulationen med 4 logs
Forhindrer formeringen af biofilm
Virker i 5 år
Bæredygtig
Ingen nanopartikeler

VED BRUG AF

PURE ZONE FILM
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En hurtig proces
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 ÅDAN VIRKER DE
S
ANTI-MIKROBIELLE
SØLVIONER

Sølv er inert og dræber ikke
bakterier i sin (basale) metalliske
form. Sølvatomer (benævnt
som Ag eller Ag0) skal miste en
elektron og blive positivt ladet
med sølvioner, for, at den antimikrobielle virkning træder i kraft.
Sølv ioniseres i luften og i
høj grad i fugtige miljøer.
Sølvioner er meget reaktive
og påvirker adskillige dele af
bakteriecellerne og på den
måde garanteres destruktionen.

Bakterie

SØLVIONER:
 rembringer ændringer
F
i cellevæggen.

Når
sølvionerne transporteres ind
i cellen, binder de sig til proteiner
og forstyrrer energiproduktionen,
enzymfunktionen og
celle replikationen.
 ølvionerne er virkningsfulde
S
overfor et bredt spektrum
af bakterier.
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Sølvioner (Ag+)
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UKONTROLLERET MIKROBIEL VÆKST UDGØR EN STOR RISIKO
SÅ SOM SALMONELLA, LISTERIA OSV.
BEVIS FOR SØLVIONERS EFFEKTIVITET PÅ LISTERIA

Cellevæg
PlasmaKapsel
membran

BAKTERIERS
STRUKTUR

Cytoplasma

Pili

Nukleoid
Plasmid

Bakterie
flagel

Ribosomer

EFTER EN LATENT FASE,
UDVIKLES BAKTERIECELLERNE EKSPONENTIELT

Number of bacterial
cells

Stationary phase

Development

Decline

Latency
Time
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BEVIS FOR SØLVIONERS
EFFEKTIVITET PÅ
LISTERIA

OPERATIV PROCEDURE
På indersiden af køleskabsvæggen med
en Listeria koloni.

4°C
39.2°F
Uden sølvioner

Med sølvioner

Prøveudtagning
Fortynding D 0
Optælling D 7

D 28

HVIS UBESKYTTET:
FORMERER BAKTERIERNE SIG
180 000
160 000
140 000

120 000

Optælling af bakteriekolonier
med hensyn til CFU/cm3
(Colony-Forming Units)

CFU / cm3
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0 days
With silver ions
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7 days

28 days

Without silver ions
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SÅDAN MÅLES PURE ZONE® FILMENS VIRKNING
KONTAKT TEST (ISO 22196)
En koloni på 106
kolonier distribueres

Neutral overflade

Anti-mikrobiel

Inkubation
24 t ved 35°C / 95°F

Optælling

106 kolonier

102 kolonier

RESULTATER:
Fald med 4 logs eller 99,99%
i antallet af bakterier.

Der er en sammenhæng mellem den logaritmiske reduktion
og den procentvise reduktion af bakterier.
Fald med 1 Log :		

Reduktion med 90% i antallet af bakterier

Fald med 2 Logs :		

Reduktion med 99% i antallet af bakterier

Fald med 3 Logs :		

Reduktion med 99,9% i antallet af bakterier

Fald med 4 Logs :		

Reduktion af 99,99% i antallet af bakterier

Virksom og beskyttende overalt til enhver tid

9

RESULTATER AF TESTS

ANTI-MIKROBIEL
VIRKNING
01. Hurtig
Hurtig penetration
ind i bakteriecellen.

02. Effektiv
Virker ved selv
lave koncentrationer.

03. Langvarig
24t om dagen, 7 dage i ugen
i adskillige år.

VIRKNINGEN AF DEN
ANTI-MIKROBIELLE FILM
Stamme

Reduktion af
bakterier i %

Logaritmiske
fald

Salmonella enterica
subsp enterica

99,99

> 4,6

Listeria
monocytogenes

99,99

> 4,2

Staphylococcus
aureus

99,99

> 4,1

Escherichia coli

99,99

> 4,5

MRSA

99,99

> 3,5

P.aeruginosa

99,99

> 5,7

NB. Den logaritmiske reduktion opnået med sølvioner kan varierer, afhængig af
anvendt teknik og i relation til inkubationsperioder, samt anvendte miljøer.
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LEANALYSE
PREUVE CERTIFIKAT
PAR LES TESTS
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RESULTATER AF TESTS

EN ANTIVIRAL VIRKNING,
EFFEKTIV PÅ KONTAKTOVERFLADER
01. Bevist virkningsfuld

overfor coronavirus
(HCoV-229E) type virusser.*

02. Effektiv: Reduktion af vira
belastning på 99.87%.

03. Hurtig: Indenfor 1 time!
04. Permanent: 24/7.
*I overenstemmelse med ISO 21702 (2019)
standarden.

*Feline coronavirus, Strain Munich & HCoV-229E

KONKLUSION PÅ TEST, FORETAGET AF
VIRHEALTH PÅ HCOV-229E STAMME

12

PRODUKT

Kontaktvarighed (min)

Logaritmisk reduktion
(log 10)

Antiviral effektivitet (%)

PUREZON060
PRZ150
PURECOVER

15

1.3

94,99%

60

2.9

99,87%

Anti-mikrobiel Film - PURE ZONE®

ANALYSE CERTIFIKAT

*

*

*68°F
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TESTRESULTATER

FILMEN KAN
ANVENDES ALLE STEDER
Produktet er testet “IKKEIRRITERENDE” på hud.
Sikker i kontakt med menneskehud.
Vurdering og analyse af potentiel
irriterende effekt, viser INGEN
irriterende effekt, hvilket
demonstrerer god hudkompatabilitet
med produktet PURE ZONE
ANTI-MIKROBIEL FILM.

ANTI-MIKROBIEL FILM
ANTI-MIKROBIEL FILM
ANTI-MIKROBIEL FILM
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CERTIFICATE OF ANALYSIS
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HUD
TOLERANCE
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FORSKELLIGE LOKATIONER,
DEN SAMME TEKNIK,
DE SAMME FORDELE

KLÆBENDE FILM
ANVENDES PÅ TOGE, UNDERGRUNDSSTATIONER,
FLY OG UDSÆTTES
DERFOR FOR
BETYDNINGSFULDE
BEGRÆNSNINGER

01. Stærk klæbeevne
02. Nem at rengøre
03. Vandtæt
04. Fleksibel
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PVC KLÆBENDE FILM

G
 lat & tynd. Dermed nem at rengøre
Helt vandtæt
Nem at påføre på alle underlag,
konstruktioner, isolerede paneler mv.
uden at forstyrre organisationen.

DIN RENGØRINGSPROTOKOL
RESPEKTERES
P
 åføres alle steder med
skærpede krav til
rengøring.

 ilmen består af en trykfølsom akryl
F
klæber. Hæftningen sker med det
samme og er permanent efter 24t.

F
 ungerer i overensstemmelse
med din rengøringsprotokol.
Modstandsdygtig overfor mange
kemiske stoffer, alkohol, olier mv.

P
 roduceret på fabrik i Frankrig

Virksom og beskyttende overalt til enhver tid

Internationalt patenteret
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PURE ZONE MÆRKAT

PUREZONE mærket giver dine
kunder, medarbejder og partnere
muligheden for at identificere
de områder, som er beskyttet
med den anti-mikrobielle film.
Mærket kan sættes på døre,
diske, vinduer, borde mv.

ANTI-MIKROBIEL FILM
KAN PÅSÆTTES
OG DERMED BESKYTTE
ALLE STEDER
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)
OM FØDEVAREHYGIEJNE NR. 852/2004
KRAV I FORBINDELSE MED REGISTRERING:
Virksomheder, der producerer fødevarer af animalsk oprindelse, kan godkendes under specifikke
betingelser (se forordning 853/2004)
I denne forordning er samarbejdet mellem kontroladministrationen klart defineret.

 RAV TIL HYGIEJNE
K
FRA 1. JANUAR 2006
1. Udstyr og materialer:
Generelt, kommer disse krav fra princippet om, at man er forpligtet til resultater og ikke
alene, hvordan man kommer frem til resultaterne (med undtagelse af toiletter, vaskestationer og
omklædningsrum). Princippet om fremgang i tid og rum er fastholdt.
Vigtige pointer:
Vedligeholdte og rene
lokationer
Arbejdsområder med
tilstrækkelig god udluftning, for
at undgå kondensfænomenet.

Undgå
risiko for forurening og
krydskontaminering
Kontrol af kølekæden

Have glatte overflader (gulve,
vægge, lofter, døre og vinduer),
samt udstyr, der er nemme at
vedligeholde
Have vandtætte, ikke-ætsende
materialer og udstyr
Have tilstrækkelige
rengøringssystemer og
desinficerende værktøjer,
materialer mv.

Virksom og beskyttende overalt til enhver tid

Bekæmpe skadedyr
God belysning, renhed og
vedligeholdte lokationer, som
er rengjorte og desinficeret.
Specifikke bestemmelser for
biler, butikker og transport
står ligeledes beskrevet i
forordningen.
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ANTI-MIKROBIELLE
DESIGN
LØSNINGER

PURE ZONE® FILM
4 STRUKTURER
01. PURZONE060B
Blank overflade

02. PURZONE060M
Mat overflade

03. PCAPMGB
Læder struktur

04. PCWOOD
Træ struktur

PURE ZONE® FILM
KAN ANVENDES TIL :
01. at beskytte simple
overflader
02. at beskytte et printet
grafisk design

20

Anti-mikrobiel
Anti-mikrobiel
Film
film- -PURE
PUREZONE®
ZONE

PURE ZONE® FILMEN KAN ANVENDES
PÅ MANGE UNDERLAG F.EKS.
01.

02.

Glat
Metal flade

Træ

04.

05.

Glas

03.

MDF

Marmor

VÆLG BLOT FØLGENDE
01. Filmen
2D, 3Doverflader
Kortsigtet og langsigtet
Klæbeevnen afhængig
af underlaget

02. PURE ZONE® finish
og dit design
Vi tilbyder flere typer, kontakt NIM
Brandboard ApS på tlf: 66110525
eller info@nim-brandboard.dk

03. Overfladen
Læder struktur, træ struktur,
blank eller mat overflade

Virksom og beskyttende overalt til enhver tid
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ORDBOG
MIKROBE
Er en levende organisme, der ikke kan ses med det blotte øje. I denne kategori er: Bakterier, svampe, gærsvampe, skimmel og andre
virus.
BAKTERIER
Mikroorganismer er karakteriseret ved fraværet af en cellekerne. De spredes af celledeling med en hastighed, der kan variere afhængigt
af miljø. De er kendetegnet ved deres cellulære membran (Gram-positiv eller Gram-negativ) såvel som deres form (coccus eller bacillus).
SVAMPE/GÆRSVAMPE/SKIMMEL
Enkelt- eller flercellede levende organismer, der absorberer organiske molekyler direkte i det miljø, de er.
VIRUS
Mikroorganisme, der kræver tilstedeværelsen af en værtscelle for at reproducere. Mindre i størrelse end andre mikrober.
BAKTERICID
Molekyle eller stof kaldes baktericid, når det har evnen til at dræbe bakterier. Dette er kendetegnet ved en 99,999% reduktion (eller log
5) af bakteriel belastning i henhold til ISO 22196.
BAKTERIOSTATISK
Molekyle eller stof kaldes bakteriedræbende, når det har evnen til at dræbe bakterier. Dette er kendetegnet ved en reduktion på 99%
(eller log 2) til 99,999% (log5) af bakteriel belastning i henhold til ISO 22196.
BIOCID
Ethvert stof eller blanding, i den form, det leveres til brugeren. Stoffet enten indeholder eller producerer flere aktive stoffer med henblik
på at destruere skadelige organismer eller forhindre de skadelige organismers virkning, på en anden måde end en simpel fysisk eller
mekanisk handling. Disse produkter administreres af EU-direktiv 98/8/EF af 16. Februar 1998 erstattet i 2012 af en forordning.
PATOGEN
Et patogent middel er en faktor (kemisk molekyle eller organisme), som kan forårsage en sygdom.
NOSOCOMIAL
En nosokomiel infektion (også kaldet ‘Hospitalsinfektion’) er en infektion, der sker på en sundhedsfacilitet. Det defineres som enhver infektion, der opstår under eller efter patientplejeprocessen (diagnostisk, terapeutisk eller forebyggende handling) forudsat at infektionen
hverken er til stede eller inkuberer på tidspunktet for patientplejeprocessen (48 timers forsinkelse efter indlæggelse).
SØLVSALTE
Neutral kemisk molekyle bestående af en positiv sølvion og en negativ modion (f.eks. Sølvnitrat Ag + No3).
SØLVION
Oxideret form af metallisk sølv (altid forbundet med en modion), og som under denne tilstand har biocide egenskaber på mikrober.
HVORDAN BIOCIDET FUNGERER I FILMEN
Det aktive middel forstyrrer bakteriens væg. Derefter trænger den ind i cellen, binder sig til et protein og forstyrrer energiproduktionen,
enzymfunktionen og celle duplikationsfænomener. Dette sker ved kontakt. Bakterien dør ikke, men dens spredning er stærkt reduceret.
Der er ingen biocidemissioner i den omgivende atmosfære.
OVERFLADE EFFEKTIVITET KINETIK
Efter en times kontakt (efter Iso 22196) blev 99% af salmonellabakterierne ødelagt.
RENGØRING AF FILMEN
Intet fald i virkningen efter 365 rengøringer med vand, ethanol, blegemiddel eller «ANIOSURF»
ESCHERICHIA COLI (E. COLI)
Grambakterier findes i pattedyr. De repræsenterer 80% af menneskets tarmflora. Det kan forårsage diarré, urinveje og gastrisk infektion,
meningitis, septikæmi.
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STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GULE STAFYLOKOKKER)
Gram + bakterier, der findes hos mennesker, i næsehulen eller halsen. Det kan forårsage madforgiftning, hudinfektioner (bylder). En
ubehandlet infektion, eller hvis den er på en immunsupprimeret patient, kan bakterien føre til septikæmi, som kan være dødelig.
METHICILLIN-RESISTENT STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA)
Grambakterier; det er en specifik stamme af S. Aureus, der har udviklet resistens over for et antibiotikum (methicillin) og derfor er vanskeligere at kontrollere.
Det er en del af de multiresistente bakterier (MRB). Det kan forårsage infektioner og septikæmi, som er mere alvorlig, og derfor er der en
højere dødelighed end med almindelig stafylokokker aureus.
LISTERIA
Gram +. Den menneskelige forurening kommer hovedsageligt fra mad (dårligt vasket frugt, kogt kød ...). Det kan forårsage listerioris
(mere eller mindre alvorlige symptomer: feber, hovedpine, meningitis, septikæmi ...), især blandt svagelige mennesker, samt gravide.
SALMONELLA
Gram +. Denne bakterie er i stand til at kolonisere fødevareproduktionslokaler. Kan forårsage gastroenteritis, mad infektioner, septikæmi,
meningitis (spædbørn) og tyfusfeber.
PSEUDOMONAS AERUGINOSA
Gram-. De er en af de mest resistente og svære bakterier at håndtere. De har en stærk evne til at danne biofilm. De kan forårsage øjeninfektioner, sår, urinveje, tarm- og lungeinfektioner. Samt septikæmi hos immunsupprimerede patienter.
BIOFILM
(Multi) -bakterielt lag organiseret og aggregeret på en overflade. Modstandsdygtigt over for visse rengørings- og desinfektionsprotokoller. Dette er det næste trin efter bakteriekolonisering.
METHICILLIN
Opdaget i 1959 og er et ẞ-lactamin-type antibiotikum, der tilhører penicillinaseresistente penicillins gruppe.
ANTIBIOTIKUM
Et antibiotikum (fra antik græsk anti: «mod,» og bios: «liv») er et naturligt eller syntetisk stof, der ødelægger eller blokerer væksten af
bakterier. I det første tilfælde kaldes det et bakteriedræbende antibiotikum og i det andet tilfælde et bakteriostatisk antibiotikum.
GRAM + OG GRAMGRAM test består af farvning af membranen. Hvis bakterien har en tyk membran, vises en farve, og bakterien kaldes gram +. Hvis der
ikke er nogen farvning synlig på bakterien, kaldes den Gram - .
COCCUS-BAKTERIER
Bakterien i en sfærisk form kaldes coccus.
BACILLUS BAKTERIER
Bakterier i en mere eller mindre aflang pindform; kaldes bacillus.
ISO 22196
International standard, der måler tilbagegang af bakterier i kontakt med et stof: 106 bakteriekolonier anbringes i en kasse (eller i en
væske), og efter en bestemt periode (typisk 24 timer ved 35 ° C) tælles resterende kolonier.
ANIOSURF
Desinfektionsvæske fra firmaet Anios, der er meget brugt i det medicinske samfund.
VIRUCIDE, FUNGICIDE, YEASTICIDE
Et produkt eller en proces, der har evnen til at inaktivere vira, svampe eller gærsvampe under definerede betingelser.
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NIM Brandboard ApS
Lumbyvej 65,
5000 Odense C
DANMARK
TLF +45 - 66 11 00 25
info@nim-brandboard.dk

www.nim-brandboard.dk

