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Okostelefonok, táblagépek és társaik:
Fokozott figyelemmel használja 
munka közben!
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A mobil kommunikációs eszközök a gyakori 
kézkontaktus által könnyen fertőzőforrássá 
válhatnak és elősegíthetik a patogén 
kórokozók terjedését.

Az egészségügyi dolgozók 
98%-a használja munka 
közben a mobiltelefonját (1)

•  A mobiltelefonok 100%-ának felületén 
találtak patogén kórokozókat (2,3)

•  A telefonok felületén található csíraszám 
1 700 - 2 200 között volt (4)

•  Minden második mobiltelefonon találtak 
Staphylococcust (4)

•  A dolgozók 38,5%-ának mobiltelefonja 
felületén vírus volt kimutatható (5)

Az orvosok 78%-a 
tudatában volt annak, 
hogy a mobiltelefonon 
keresztül bakteriális 
fertőzés átvihető....

... ennek ellenére csak

Ezért:
Fertőtlenítse rendszeresen mobiltelefonját!

Használjon anyagkímélő, alacsony 
alkoholtartalmú  egyszer használatos 
törőkendőt (pl. Bacillol 30 Tissues) egyéb 
alkoholérzékeny felületek fertőtlenítésére is! (8)

A fertőtlenítőszert biztonságosan alkalmazza!
Használat előtt olvassa el a címkét és a használati utasítást!
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tisztította rendszeresen a 
készülékét (7)

Egy pakisztáni tanulmány 
szerint a számítógép billen-
tyűzetek és egerek 100%-a 
nozokomiális kórokozókkal 
szennyezett volt (6)

Az egészségügy
élvonalában
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