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kun hoitotulokset ratkaisevat

 
Biohajoava pyyhe
Hygieeninen käytössä ja hellävarainen iholle



Easydry on uuden sukupolven innovatiivinen ja korkeatasoinen tekstiilimateriaali, joka 
takaa paremman hygieniatason potilaalle ja on ympäristöystävällinen. Easydry -pyyh-
keet ovat vaihtoehto perinteisille puuvillapyyhkeille. Biohajoavat pyyhkeet ovat kustan-
nustehokkaita verrattuna monikäyttöisten pyyhkeiden hankinta- ja pesulakustannuk-
siin. 

Tutkimusten mukaan bakteerit kuten MRSA 
voi elää päivistä jopa viikkoihin puuvilla-
pyyhkeissä.1 Biohajoavaa pyyhettä käytet-
täessä jokainen potilas saa aina uuden 
puhtaan pyyhkeen, joka auttaa taistelus-
sa infektioita vastaan. 

1. Oller, A.R. and Mitchell, A. (2009) Staphylococcus 
auerus recovery from cotton towels. The journal of 

infection in developing countries, 3, 224-228

Easydry -pyyhe ehkäisee mikrobien 
leviämistä

Erityisesti nämä potilaat hyöty-
vät biohajoavasta pyyhkeestä:

• Leikkauksesta toipuvat potilaat

• Kaikki potilaat, joilla on riski levittää infek-
tiota tai saada tartunta

• Eristys- ja epidemiatilanteet

• Synnytysosastoilla äidit ja vauvat

• Henkilöt, joilla on herkkä tai ärtynyt iho



Patentoitu WaterWeave™ Easydry-kuitujen 
rakenne imee kosteuden pyyhkeen sisään, 
missä se säilyy, estäen bakteerien leviä-
misen ja vähentäen näin kontaminaation 
riskiä.

Pyyhkeen patentoitu Uatt ™ -kerrostekniikka 
tekee Easydry-pyyhkeistä jopa kolme kertaa 
imukykyisempiä ja pehmeämpiä kuin tavalliset 
puuvillapyyhkeet. Painelutekniikaa käyttämällä 
ne ovat ihanteellisia leikkauksen jälkeisille poti-
laille, joilla on haavoja tai niille henkilöille, joilla 
on herkkä iho.

Easydry -pyyhkeet vähentävät monikäyttöisten pyyhkeiden 
hankintakustannuksia ja pesulakuluja. Easydry-pyyhkeiden 
määrä voidaan suoraan yhdistää potilasmääriin, parantaen 
näin varaston ja kustannusten hallintaa. Easydry -pyyhkeet 
säästävät varastotilaa 85% kompaktin kokonsa ansiosta. 

Miksi Easydry on tavallista pyyhettä 
parempi vaihtoehto?

Easydryn päätavoite on kehittää innovatiivinen tuotevalikoima, joka 
käyttää kestäviä raaka-aineita ja prosesseja minimaalisten ympäris-
tövaikutusten varmistamiseksi.

Raaka-aineena on puu, joiden kasvatuksessa ei käytetä kemiallisia 
lannoitteita tai torjunta-aineita eikä keinotekoista kastelua. 

Easydry-pyyhkeet ovat 100% biohajoavia. Ne hajoavat täysin biolo-
gisesti 12 viikon kuluessa. Easydrykuidut ovat osa luonnon kiertoa 
- ne tulevat luonnosta ja palaavat luontoon. Easydry-pyyhkeet ovat 
kierrätettäviä ja hävitetään paikallisten suositusten mukaisesti. 
Kaikki pakkaukset ovat kompostoitavia tai kierrätettäviä.
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Tuotenumero Tuote Koko Pakkauskoko

EDWTTL5025E Pyyhe, valkoinen 43cm x 43cm 540kpl / ltk.

EDWBTL6600R Kylpypyyhe, valkoinen 80cm x 135cm 300kpl / ltk.

EDWSTL8802R Yksittäispakattu kylpypyyhe, valkoinen 76cm x 135cm 200kpl / ltk.

Tilaus- ja tuotetiedot

Yksittäispakattu kylpypyyhe 76cm x 135cm

Korkealaatuinen materiaali tuntuu erittäin mukavalta iholla. 
Pyyhe on yksittäispakattu kierrätettävään muovipakkaukseen, 
joka takaa erinomaisen hygieniatason pyyhkeitä varastoitaessa.   

Tuotenumero: EDWSTL8802R

Kylpypyyhe 80cm x 135cm

Kylpypyyhe on erittäin imukykyinen ja miellyttävä iholla suihkun 
jälkeen.  

Tuotenumero: EDWBTL6600R

Pyyhe 43cm x 43cm

Pieni pyyhe on paksua materiaalia ja se voidaan tarvittaessa 
lämmittää tai viilentää esimerkiksi mikrossa tai jääkaapissa. 
Pyyhe on erityisesti suunniteltu ylläpitämään lämpöä.

Tuotenumero: EDWTTL5025E

Biohajoavia pyyhkeitä voidaan käyttää henkilökohtaisessa käytössä useamman kerran kuten 
monikäyttöistä pyyhettäkin.


