37

Návod k ošetřování

Ochranný plášť pro opakované použití
Výrobek: ochranný plášť pro opakované použití z mikrovlákna, dodavatel MIP(UK) Ltd.
Manipulace			

V infekčním prostředí nebo pokud hrozí nebezpečí nákazy je třeba manipulovat
s použitými plášti dle odpovídajících vnitřních směrnic uživatele pro manipulaci
s kontaminovaným prádlem. Pro svoz plášťů je vhodné použít nepromokavé nebo
samorozevíratelné pratelné pytle (dodavatel APOS BRNO).
Ochranný plášť si zachovává své užitné vlastnosti až 75 pracích cyklů.

Plnění pracího stroje		
Předpírka

Je doporučeno plnit prací stroj na 70-80 % jeho kapacity.

		 Vzhledem k charakteru ušpinění pláště je postačující jedna předpírka ve studené
vodě při vysoké hladině, čas 3 minuty.

Hlavní praní			

Hlavní praní po dobu 10 minut s použitím dávkování pracího prostředku pro
syntetické tkaniny. Pokud to umožňuje nastavení teploty ve fázi hlavního praní,
zvolíme teplotu do 75°C.
			 Lze rovněž použít technologii nízkoteplotního praní s chemo-termo dezinfekcí (dle
možností dodavatele pracích prostředků).
Máchání			
Po hlavním praní je třeba zařadit čtyři máchací cca dvouminutové cykly ve vysoké

hladině. Pokud to programovací jednotka stroje umožňuje, provádíme máchání
s použitím „cool-down“,
tj. s postupným snižováním teploty máchací lázně. Pokud to systém dávkování pracích prostředků umožňuje, upravíme v poslední máchací lázni pH na hodnotu 6,0.

Odstředění

		

– na závěr odstředění při nízkých otáčkách v délce 3-5 minut.

Sušení			
Textilie se mohou sušit v bubnových sušičích a to co nejdříve po vyprání. Použijte

program na sušení syntetických tkanin. Výstupní teplota ze sušiče by neměla převýšit 75°C.
			
Důležitý požadavek: nepřesušit.
Jakmile je bariérová (žlutá) tkanina suchá, ukončete sušení a pláště ihned vyjměte
z bubnu sušiče. Manžety a tkanice mohou být lehce navlhlé a vysuší se přirozenou
cestou. Výrobek se nežehlí!
Důležité pokyny:

		
		
		

1. Textilie jsou odolné vůči ušpinění, proto je není třeba bělit. Prostředky na bázi
chlóru nepoužívejte!
2. Nedoporučuje se používání aviváže a změkčovacích prostředků.
3. Pravidelně kontrolujte vnitřní části bubnů praček a sušičů a okamžitě odstraňte
jakékoliv ostré nerovnosti, které by mohly poškodit textilie.
4. Za lokální aplikaci dezinfekčních prostředků nese plnou odpovědnost uživatel.
Rozhodně nesmí být na bázi chlóru. Doporučujeme nejprve prostředek vyzkoušet např. na zadním cípu pláště ohledně případného zanechání skvrn či zhoršení
vodonepropustnosti.
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