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последните години се очерта една негативна тенденция от вътрешно болнични инфекции да умират много повече хора отколкото от катастрофи по пътищата. Ето защо на
хигиената започна да се обръща все по-голямо внимание, като стремежът е да се набляга не толкова
на последващите дейности, свързани с хигиенизирането, колкото да се акцентира на иновативни решения за превенция и намаляване на разпространението на микроби, бактерии и гъбички.

„Ей Джи Си Флат Глас“ Европа предлага на пазара първото в света цялостно антибактериално решение от
стъкло !
Антибактериалното стъкло на „Ей Джи“ Си е цялостно иновативно решение, включващо група от продукти
от стъкло за остъкляването и дизайна. Тази иновация
може да бъде смятана за революционно световно значимо откритие поради факта, че антимикробното действие на стъклата унищожава 99.9% от бактериите, които попадат на повърхността на стъклото и предпазва
от разпространението на гъбички и плесени. Тези забележителни качества ги правят идеалното решение не само
за места, изискващи перфектна хигиена (болници, поликлиники, аптеки), но и за дома - там където чистотата е
необходима ежедневно.
Антибактериалният ефект на стъклата се постига с
технология на насищане на повърхностния слой на флоатното стъкло със сребърни йони, придаващи му специфичните антибактериални свойства. При контакта на сребърните йони с бактериите се нарушава техния метаболизъм, намалява се способността им да се размножават
и много бързо се намалява техния брой като в рамките на
24 часа те почти напълно изчезват. Тези свойства действат непрекъснато ден и нощ и не изискват допълнително
ултравиолетово лъчение или електрическо захранване.

Антибактериалните стъкла се предлагат в три групи:
Lacobel AB- Лакобел с антибактериално покритие (Лаково
оцветено стъкло съчетаващо разнообразието и колорита на
боите и красотата на стъклата)
Planibel AB – Флоат с антибактериално покритие (прозрачни стъкла подходящи за изработването на стъклопакети или
прегради в помещения изискващи повишена хигиена)
Mirrox AB- Антибактериални огледала
Lacobel AB - Комбинирането на красотата на цветовете
на стъклата Лакобел с Антибактериалния ефект доведе до
създаването на продукт, перфектен за облицоване на стени
на помещения, в които са необходими високи нива на хигиена.
Стените, покрити с Антибактериален Лакобел се открояват
с перфектна визия, но и с практичност и лекота на поддръжката. Изборът на цветове също е от голямо значение. Възможността да се влияе върху хората с различни цветове, спомага допълнително да се постигне максимален психологически
ефект върху възстановяването и душевното спокойствие.
Поради възможността да се използват стъкла с големи
размери, броят на фугите е многократно по-малък спрямо облицовки направени с фаянсови плочки. Това допълнително помага за лесната поддръжка на стените, облицовани с АБ Лакобел.
Антибактериалните стъкла са лесни за почистване - използват се стандартните продукти за почистване на стъкло,
а покритието е резистентно към обичайните препарати, използвани в болнична среда.
При сертифициране на стъклото в независими европейски
лаборатории , са установени перфектните качества на стъклото , а също и факта, че с течение на времето антибактериалното действие не намалява.

Сред проектите в които са направени облицовки от Антибактериален Лакобел в България са :
• УМБАЛСМ „Пирогов“ - София
• МБАЛ „Св. Иван Рилски” - Стара Загора
• Медицински Център „Солигена” – Търговище
• МБАЛ „Св. Каридад”-Пловдив
Къде може да се използва Антибактериално стъкло?
Поликлиники, болници (операционни зали, токсикология,
хематология, онкологични отделения, лаборатории , изолационни, детски отделения, приемни, рецепции и много други),
амбулатории, аптеки, санаториуми, помещения с повишена
влажност или висока посещаемост – бани, тоалетни, басейни , СПА центрове, спортни зали, чакални и други.
* Знаете ли че: подовете на болници, аптеки ,клиники и др. се мият
и дезинфекцират ежедневно , но стените остават покрити с множество бактерии , които спомагат за разпространение на болнични
инфекции. Стъклата Лакобел с антибактериално покритие са перфектно решение за облицоване на стени на помещения, изискващи
повишена хигиена. Специфичното им покритие успява да унищожи
до 99.99% от най-често срещаните в болниците бактерии!
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