INSTRUKCJA UŻYWANIA
ODZ IEŻ OPERACYJ NA WIELOKR OTNEG O UŻYTK U – MED ITEX / MEDITEX- EKO
1.
2.
Ubrania Meditex są wyrobem niejałowym, dostępnym w rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Ubrania są wyrobem wielokrotnego użytku, które mogą być użyte do 200 (Meditex) bądź do 150 (Meditex-eko) razy z
zachowaniem swoich własności pod warunkiem stosowania niniejszej instrukcji przez użytkownika oraz bezwzględne
wdrożenie technologii prania przez pralnię obsługującą.
Technologia prania
Operacja
Płukanie wstępne
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Schładzanie
Płukanie
Wirowanie
Suszenie
Maglowanie
Czas
5 min
5-10 min
20 min
-
15-20 min
4 min
15-20 min
-
Temperatura
Zimna woda
35-50°C
65-75°C
40°C
Ciepła + zimna woda
400 obr/min
max. 80°C
max. 150°C
3.
UWAGA! Maksymalny wsad do pralnicy, suszarki 70%.
W ostatnim etapie prania, powinno odbyć się zakwaszanie do poziomu pH 5.5-6.5.
4.
Wyroby używane jako sterylne sterylizować w autoklawach parowych w temperaturze 134°C przez 5-7min, lub 121°C
przez 15 min, suszenie max. 15 min.
UWAGA! Nie sterylizować w jednym wsadzie ubrań razem z metalowymi kontenerami.
5.
Inne wskazówki:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
6.
W celu dokładnego ustalenia technologii prania należy skonsultować się ze swym dostawcą środków
chemicznych oraz firmą Garmex.
Należy regularnie kontrolować powierzchnię przestrzeni ładunkowych pralek i suszarek, celem sprawdzenie
czy nie ma tam miejsc szorstkich, które mogłyby uszkodzić tkaninę.
Ubrania Meditex mogą być prane w tradycyjnych pralniach szpitalnych oraz w pralniach przemysłowych.
Niejonowy środek piorący powinien mieć temperaturę mętnienia powyżej 70°C.
Wybielanie nie powinno być konieczne. W przypadku konieczności usuwania plam należy stosować wybielacze
nie zawierające chloru.
Należy wyłącznie stosować środki piorące posiadające wpis do rejestru U.R. Wyrobów Medycznych.
W celu zachowania właściwości odzieży, nie należy jej prać z bielizną bawełnianą.
Ostrzeżenia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Nie wolno przeładowywać pralki i suszarki (w przeciwnym wypadku tekstylia będą ulegały zagnieceniom).
Płukanie powinno spowodować usunięcie środków piorących. Pozostałości środków piorących niekorzystnie
wpływają na właściwości tkanin.
pH kąpieli piorącej maksymalnie 10,5
Nie zaleca się stosowania środków zmiękczających .
Nie należy stosować środków piorących zawierających chlor.
Temperatura maglowania maksymalnie 150°C
Nowe ubrania przed pierwszym użyciem muszą być bezwzględnie wyprane.
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