Materialstandard för
hälso- och sjukvård
Minskad risk för smittspridning för ökad patientsäkerhet

Hantera hygienutmaningarna
På sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden är hygienen avgörande. En hög hygiennivå kan vara
skillnaden mellan liv och död. En hygienisk ren miljö med maximal smittskyddskontroll är därför
avgörande.
Vileda Professional har det som krävs för att få en högre hygiennivå och minimera infektionsrisken
till en låg totalkostnad. Våra flexibla och effektiva rengöringskoncept för hälso- och sjukvårdsanläggningar kan användas i många olika typer av specialområden. De kan dessutom anpassas till
dina specifika behov och önskemål.
Enligt Bertelsmann study 2006 prioriterar en patient självklart läkarnas kunskap högst. Som det näst viktigaste kriteriet väljer 97% ”ett rent sjukhus och rena patientrum”. Vileda Professional erbjuder moppar och dukar som effektivt
avlägsnar bakterier. Vi har vi alla relevanta certifikat för varje enskild produkt och kan visa labbrapporter på exakta
redovisningar i bakterieupptagning och avlägsnande av Bovine Corona Virus (BCoV)*.
Vi erbjuder även överlägsna engångsmaterial för objekt med höga hygienkrav och utrymmen utan tvättmöjligheter.
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När vi säger rent,
så menar vi rent!

G

WI T

Vi vet att bakterier och smittkällor är ett problem. När det gäller hygienisk rengöring måste alla delar av processen vara lika starka: produkter,
kunskap och användning. När du samarbetar med oss kan du vara säker
på att du får en systematiserad metod för effektiv rengöring eftersom
vi tar hänsyn till hela processen. Ta vara på det!
Vileda Professional erbjuder innovativa
lösningar med fokus på hygien
• Högeffektiva produkter mot bakterier
• Metodval = effektivitet
• Färgkodning = logisk zonuppdelning
• Rätt produkt till rätt uppgift ger en
optimal lösning
• Ekonomi och ergonomi går hand i hand
• Träning/utbildning i rätt användningssätt
= succé

Oberende tester - din garanti
Varje år investerar vi stora summor på att
testa våra produkter. För oss är det en självklarhet att använda oberoende testinstitut,
och det är vår garanti till dig som kund.
Nya oberoende tester bevisar exempelvis
att vår mikrofiberduk MicronQuick tar upp
till 99,86% BoVine Corona virus (BCoV),
och det med bara vatten.

*Bovine Corona Virus (BCoV) och SARS-CoV-2 tillhör samma biologiska familj och underfamilj/ generiska grupp som CoVid19 men är ofarligt för människor.

Minskad smittspridning
						= ökad patientsäkerhet!

För att skapa en patientsäker miljö och stoppa smittspridning använder vi oss av både flergångsutrustning
och engångsmaterial. Detta belyses genom Röd respektive Grön Zon-märkning.

Röd Zon
Den röda zonen täcker alla offentliga områden. På städvagnen placeras allt material
först i de gröna utrymmena – lättåtkomligt
på hyllor andra öppna ytor. Då vet man att de
är rena, rätt preparerade och redo att användas. Efter användning placeras materialet i
de röda avdelningarna på vagnen – i vagnens
tvättsäckar.

Grön Zon
I den gröna zonen är förhindrandet av smittspridning A och O. Här används huvudsakligen
flergångsmaterial. Vid känd smitta eller i andra
problemområden används dock endast engångsmaterial- allt för ökad patientsäkerhet.
Även här är allt material i utgångsläget placerat i de gröna utrymmena, men allt eftersom
de används förflyttas de till röda utrymmen.

Sjukhusentré
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V-Mat Eco
T-Mat Smart
Iris återvinningskärl
MicronQuick
Duo Interiör- och glasmopp
MultiDuster mopp & stativ
Swep Single MicroCombi
MultiSteel Plus
MicronSolo engångsduk
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Korridor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

MicronQuick
Duo Interiör & Glasmopp
Duo Vägg & Interiörmopp
MiraClean
Swep Single MicroCombi
MultiSteel Plus

1
2
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5
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MicronQuick
Swep Duo Interiör Handmopp
Duo Glas- & Interiör mopp
Swep Single MicroCombi
MultiSteel Plus
MicronSolo engångsduk

Operationssal
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4.
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6.
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Patientrum
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MicroRoll engångsduk
MicronQuick
Duo Vägg & Interiörmopp
MultiDuster mopp & stativ
Swep Single MicroPlus
MicroOne Premium Swep Duo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

MicroRoll
MicronQuick
Duo Vägg & Interiörmopp
MultiDuster mopp & stativ
Swep Single MicroPlus
MicroOne Premium Swep Duo
MicronSolo engångsduk
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Toalett med dusch
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MicronQuick
Swep Duo Handmopp
Swep Duo Safety Plus mopp
MicroOne Premium Swep Duo
MultiSqueegee
MicronSolo engångsduk

Interiör

MicroRoll
100% mikrofiberrengöring utan minsta partikelsläpp. Praktisk på rulle.

Produktnamn
MicroRoll

• Marknadens mest luddfria resultat tack vare ändlösa mikrofibrer. Klarar kraven gällande partikelsläpp.
• MicroRoll ger ett hygieniskt rent resultat på alla ytor, expert på rostfritt stål, glas, speglar, etc.
• Använd MicroRoll med desinfektion och dubbla effekten = mikrofiberrengöring + desinficering
• Bakteriereduktion: 99,900% MRSA (stafylokocker etc) | 99,997% | Clostridium difficile (vegetativ form)
99,998% Clostridium difficile (sporform) | 99,998% Escherichia coli

Storlek cm

st/fp

fp/krt

Art.nr

Art.nr Fp

25 x 35

1

4

149041

149042

MicronSolo
Överlägsen engångsduk med mikrofiberrengöring och absorption
• Perfekt till patientrum och andra områden där kraven på hygien är hög.
• Slitstark. Rengör utan kemikalier i ett enda drag. Lämnar ett torrt och rent resultat.
• Dubbla effekten = MicronSolo + desinfektion. Hygieniskt rent ner i minsta por.
• Bakteriereduktion: 99,98% Pseudomonas aeruginosa, 99,51% BCoV

Produktnamn
MicronSolo

Storlek cm

st/fp

fp/krt

Gul

Röd

Blå

30 x 40

5

100

160081

160080

160069

MicronQuick
100 % mikrofiberrengöring med marknadens tunnaste mikrofiber
• Säker, snabb och garanterar bästa rengöringsresultat
• 50% tunnare fibrer ger ännu bättre bakterieupptagning.
• Reducerar 99,86% BoVine Corona virus* i ett enda drag och med endast vatten.
• 200% bättre smutsupptagning.
• Tack vare att fibern splittras i 32 delar så dubblas ytan som binder smutsen i duken.
• Den patenterade teknologin med ändlösa mikrofibrer lämnar endast mycket små
vattendroppar kvar på ytan. Mindre droppar dunstar snabbare.

Produktnamn

Storlek cm

st/fp

fp/krt

Blå

Röd

MicronQuick

40 x 38

5

20

152105

152106

Swep Interiör Handmopp, SafetyPlus, blå
Expert på ledstänger, lister och svåråtkomliga ställen
• Snabb och effektiv rengöring med 2-i-1 funktionen. Den ”skrubbande” sidan klarar av både hårt
sittande smuts så väl som lös smuts och hårstrån medan mikrofiber ytan torkar torrt och rent.
• Kommer åt svåråtkomliga och välvda ytor såsom ledstänger, element, handfat, badkar och möbler.
• Säker - materialet skyddar handen vid torkning av möbler med vassa kanter
• Expert på hårupptagning i badkar och duschutrymmen

Produktnamn
Swep Interiör Handmopp

Färg

st/fp

fp/krt

Art.nr:

Blå/Grå

1

10

162258

Swep MultiDustermopp och stativ (OBS - anskaffningsvara)
För trånga, höga och svåråtkomliga ställen. Ledat och böjbart stativ.
• Lätt att byta form på stativet - böj i de olika lederna
• Stablit - håller formen under arbete - även under press
• Hygienisk - lätt att rengöra stativet
• Passar till teleskopskaft
• MicroPlusmopp - kortklippt mikrofibermopp för universell rengöring

Produktnamn

Färg

Maximopp 50 cm 20 x 1-p

Stativ 66 cm 10 x 1-p

Swep MultiDuster

Grå

151719

151612

Varför använder vi mikrofiber?
En yta är aldrig helt slät utan innehåller porer och ojämnheter. Fördelen med att
använda en mikrofiber jämfört med en traditionell fiber är att de mycket små
mikrofibrerna tränger ner på djupet istället för att rulla ovanpå. Ju mindre fibern
är, desto djupare kan den tränga ner. Tidigare splittrades en mikrofiber i 16 „tårtbitar“. Idag är den splittrad i 32 delar. Ytterligare en fördel är att mindre fibrer
lämnar mindre vattendroppar efter sig och ju mindre droppar, desto snabbare
torkar ytan.

Golv

16-delar

32-delar

•

Swep Single MicroCombi

Finns även som dubbelsidig!

Dubbelverkande med enastående effektivitet
• Bevisad bakteriereduktion 99,996% på
Pseudomonas aeruginosa.
• Rengör två steg i ett moment.
• Resistent mot kemikalier.
• Garnet förfuktar golvet och fångar lös smuts

• Mikrofiberna tar upp resterande smuts och
fukt.
• Mycket slitstark mopp.
• 100% polyester, luggklippt mikrofiber.
• Svanenmärkt - licens 483 006

Produktnamn

Färg

50 cm - 30 x 1-p

120 cm - 10 x 1-p

Swep Single MicroCombi

Grå

143830

143829

Swep Single MicroPlus

Finns även som dubbelsidig!

Ergonomisk rengöring av stora ytor
• Bevisad bakteriereduktion 99,996% på
Pseudomonas aeruginosa.
• Problemlösare som rengör på djupet.
• Använd endast vatten- klarar tuffa fläckar
utan kemikalier.

• Tack vare grova fiberstrimmor och låg vikt är
Swep Single MicroPlus mycket ergonomisk.
• Mycket slitstark mopp.
• 100% polyester, luggklippt mikrofiber.
• Svanenmärkt - licens 483 006

Produktnamn

Färg

35 cm - 10 x 1-p

50 cm - 30 x 1-p

Swep Single MicroPlusmopp

Grå

143833

143834

Swep Duo Mopplatta
Ett prisvinnande teleskopskaft som kombinerar design, funktion och ergonomi
• Grepp med rundad topp och ergonomisk
form i tvåkomponentsmaterial.
• Friktionsrung gör att skaftet står kvar mot
en vägg.
• Långt mittgrepp för bästa ergonomi.

Produktnamn

• Smidig och enkel längdjustering, öppna,
justera och lås.
• Färgkodningssystem för att lätt särskilja på
olika städområden.
• Tillverkat i lätt och hållbart aluminium.

st/fp

fp/krt

50 cm

75 cm

1

10

137878

116868

Swep Duo Plus moppstativ

Teleskopskaft Vario
Ett prisvinnande teleskopskaft som kombinerar design, funktion och ergonomi
• Grepp med rundad topp och ergonomisk
form i tvåkomponentsmaterial.
• Friktionsrung gör att skaftet står kvar mot
en vägg.
• Långt mittgrepp för bästa ergonomi.

Produktnamn
Teleskopskaft Vario

• Smidig och enkel längdjustering, öppna,
justera och lås.
• Färgkodningssystem för att lätt särskilja på
olika städområden.
• Tillverkat i lätt och hållbart aluminium.

st/fp

fp/krt

100-180 cm

100-180 cm - färgkodat

50-90 cm

1

10

111380

119966

111384

MicroOne Premium Swep Duo
Engångsmopp när du ställer högsta krav på hygienen
• Utmärkt mikrofiberrengöring
• Passar bra till objekt som saknar tvättmöjligheter eller där logistik är en utmaning
• Passar utmärkt att förpreparera

Produktnamn

Färg

Storlek

Art.nr

MicroOne Premium Swep Duo

Blå

50 cm

163866

• Funktionell förpackning
• Passar till Swep Duo Plus moppstativ 50 cm
• Bevisad bateriereduktion på 99,998% med
endast vatten

MultiSteele Plus
Funktion. Förvaring. Design.
MultiSteel Plus är ytbehandlad för att klara tuffa tag både under användning och vid rengöring.
Den har en fast konstruktion och är enkel att montera – inga skruvar behövs.
• Elegant och hållbar lack - enkel att hålla ren.
• Brickan på toppen av vagnen ger stora valmöjligheter - från två till fyra hinkar/två hinkar och en box.
• Smart upphängning av moppboxarna – stannar kvar när moppparna tas ur.
• Gott om plats för engångsmaterial eller extra moppboxar (upp till 6 st boxar).
• Skaft och mopphållare håller redskapen på plats.
• Övre trådkorten har extra fack för kemflaskor och annat.
• Justerbar sopsäckshållare och körhandtag. Vagnen kan förvaras även där det är ont om plats.

Produktnamn

Storlek

Art.nr

Fp/kart

Art.nr Fp

St/Fp

MultiSteel Plus

112 x 60 x 106

158074

1

158075

1

MicronSolo - test på University Hospital Amsterdam
T.E Lauret, expert på infektionsförebyggande på University Hospital Amsterdam jämförde våren 2020 MicronSolo
mot en vanlig städduk utan mikrofibrer. Testerna och bilderna visas för personer som inte är städutbildade men som
ändå måste utföra rengöringssysslor. Resultaten hjälper till att acceptera produkten och hur den skall användas när
man ser den slående skillnaden mellan två olika engångsdukar och dess rengöringsresultat.
Vileda Professional har inte varit inblandade i något av testerna.

Stolsyta - resultat efter en avtorkning
Engångsduk utan mikrofibrer förpreparerad med rengöringsmedel.

MicronSolo fuktad på plats med endast kallt kranvatten.

Bordsyta - resultat efter en avtorkning

Övre delen: ej mikrofiberduk
Mellandelen: MicronSolo mikrofiberduk
Undre delen: ej rengjord alls

MicronSolo engångsduk är även externt testad med bevisad reduktion av Bovine corona virus (BCoV) på 99,51%.

Rengöring i 3 enkla steg
2
1
Entrén
Formeln är enkel: Ju mindre smuts
som kommer in utifrån, desto
enklare blir städningen. Därför är
entrémattor så självklara.
De fångar ju smutsen, utan att
du lyfter ett finger. Men precis
som med valet av städmetod och
städutrustning, är valet av mattor
avgörande för slutresultatet.

Rengör interiören snabbt och
bekvämt
Vi kan inte stoppa all smuts, så det
som ändå kommer in i byggnaden
måste städas bort på snabbast och
mest ergonomiskt sätt. Med mer
än 60 års erfarenhet av rengöring
erbjuder Vileda flera olika lösningar
för denna uppgift.
MicroRoll - 100 % mikrofiber på rulle!
Reducerar över 99.9 % av bakterierna.
Oberoende tester gjorda av Microsearch Laboratories i England, har
funnit ut att följande mängder bakterier reduceras efter bara ett drag:
Clostridium Difficile
Vegetativ form		
99.93%
Spor form		
99.94%
MRSA			99.96%

Utbildning och support
Vi har metoden och systemet, och erbjuder
utbildning och support till dina medarbetare!
Här ses exempel på guider och vägledningar.

Vi gör något för miljön!
Vileda Professional är en av de första som
har Svanenmärkta mikrofibermoppar för
professionellt bruk. Idag har vi inte mindre än
35 produkter (både moppar och mikrofiberdukar) som har klarat de stränga kraven för
Svanenmärkning.

3
Rent utan kompromisser

MRSA är ett allt vanligare problem
inom sjukhusstäd. Oberoende tester
på Microsearch Laboratries i England
visar att Swep MicroTech reducerar
mängden MRSA bakterier med
99,66 %.

Rent golv med
rent samvete!

Som en av de första
professionella mopparna blev Swep MicroTech och efterföljande Swep MicroPlus
Svanenmärkta.
Tänk på miljön!

Vileda Professional - en del av Freudenberg-gruppen
Vileda Professional är en del av Freudenberg-gruppen, ett globalt familjeföretag med huvudkontor i
Tyskland. Vi har försäljningskontor runt om i Europa och är väl representerade i övriga världen.
Vileda Professional tillhandahåller innovativa rengöringslösningar och system för professionella
användare inom alla städmiljöer - från sjukhus, skolor och kontor till hotell och restauranger.

Vi är dina experter på rengöring
Välkommen att kontakta oss!

Distrikschef Öst
Andreas Widén
Tfn: 070 - 190 79 70
andreas.widen@fhp-ww.com

Luleå

Umeå

Distrikschef Stockholm
Lawrence Lundbom
Tfn: 070 - 190 79 41
lawrence.lundbom@fhp-ww.com

Östersund
Härnösand

Distrikschef Väst
Susann Andresen
Tfn: 070-190 03 86
susann.andresen@fhp-ww.com

Falun

Gävle

Västerås
Uppsala
Karlstad

Distrikschef Syd
Krister Örn
Tfn: 070 - 535 53 30
krister.orn@fhp-ww.com

Linköping
Jönköping

Halmstad

Växjö

Kalmar
Karlskrona
Marknadskontor:
Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
Box 4013, Engelbrektsgatan 5
203 11 Malmö
Tel. 040 - 669 50 50
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Malmö

Vileda Professional
Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
Box 4013 • 203 11 Malmö, Sverige
Tel. +46 40 669 50 50
www.vileda-professional.se • vileda.professional.se@fhp-ww.com

Huvudkontor:
Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
Box 608
601 14 Norrköping
Lager:
Visby
PostNord AB / FHCS AB
Mäklaregatan
602 28 NORRKÖPING

Nyköping

Göteborg

Commercial Manager Sverige
Ola Sarvik
Tfn: 070 - 70 461 77 18
ola.sarvik@fhp-ww.com

Stockholm

Örebro

