LICESAFE®

ΝΕΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΕΙΡΕΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

LICESAFE®
Η οικολογική τσάντα αποθήκευσης ρούχων LiceSafe® είναι η νέα
πρόταση για την πρόληψη της ψείρας της κεφαλής και προσφέρει
μοναδική αποτελεσματικότητα και απόλυτη προστασία από την
μετάδοση της ψείρας της κεφαλής από τα ρούχα.
Είναι πλέον γνωστό, ότι η κοινή κρεμάστρα που τα παιδιά
χρησιμοποιούν στο σχολείο, παιδότοπο, ή τους παιδικούς σταθμούς,
για να κρεμάσουν τα ρούχα τους, αποτελεί σύνηθες μέσο μετάδοσης
της ψείρας. Επειδή συνήθως, οι ψείρες προτιμούν τις πιο θερμές περιοχές,
όπως την περιοχή πίσω από τα αυτιά ή την περιοχή του αυχένα, εύκολα
μεταφέρονται στο ρούχο που φοράει ένα παιδί που έχει ψείρες. Οπότε, εάν
τα κρεμασμένα ρούχα ακουμπούν μεταξύ τους, ενώ οι ψείρες δεν πετούν,
μπορεί εύκολα να μεταφερθούν από το ένα ρούχο στο άλλο, μια και η
ώριμη ψείρα μπορεί να επιβιώσει έως 55 ώρες μακριά από το δέρμα

του ξενιστή.

LICESAFE®
Τρόπος Λειτουργίας : Η τσάντα LiceSafe® είναι μία τσάντα
αποθήκευσης των ρούχων ενός παιδιού τα οποία επρόκειτο στο
σχολείο να τα κρεμάσει απλά σε μία κρεμάστρα. Τοποθετώντας
αυτά τα ρούχα μέσα στην τσάντα, κλείνοντας την με το
φερμουάρ, και κρεμώντας την από τον κρίκο που φέρει στο
επάνω μέρος, τα ρούχα απομονώνονται τελείως και δεν
έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο.

LICESAFE®
Υλικό Κατασκευής: Η τσάντα LiceSafe® είναι κατασκευασμένη από
πολυπροπυλένιο, επίσης γνωστό ως ΡΡ , από το οποίο δεν μπορεί
να διεισδύσει η ψείρα. Το ΡΡ που χρησιμοποιείται για την κατασκευή
της LiceSafe® κατασκευάζεται εν μέρει από ανακυκλωμένες πρώτες
ύλες και το τελικό προϊόν μπορεί να ανακυκλωθεί πλήρως. Το ΡΡ
είναι ένα αναπνέον υλικό που είναι ανθεκτικό στην ανάπτυξη
βακτηρίων και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται συχνά σε ιατρικά
προϊόντα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το ΡΡ είναι ένα υλικό από
το οποίο δεν μπορεί διεισδύσει η ψείρα. Άρα με την χρήση της
οικολογικής τσάντας LiceSafe® τα ρούχα απομονώνονται και το
ποσοστό μετάδοσης της ψείρας μέσω των ρούχων μειώνεται κατά
99%.

LICESAFE®
Τρόπος σχεδιασμού-κατασκευής : Η κατασκευάστρια εταιρία
λαμβάνοντας υπ όψη της ότι τα παιδιά μπορεί να δουν την τσάντα και σαν
παιχνίδι όπου μπορεί να ασκήσουν όλη τους την δύναμη, σχεδίασε και
κατασκεύασε την τσάντα LiceSafe® με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι
εξαιρετικά μεγάλης αντοχής. Τέλος, το ίδιο της το σχήμα (στενή επάνω φαρδιά κάτω, μεταλλικός κρίκος κρεμάσματος και άνοιγμα μέσω του
φερμουάρ μπροστά και στο κέντρο) εμποδίζει την επαφή με τυχόν σακούλες
ή ρούχα που κρέμονται δίπλα σε αυτήν.

LICESAFE®
(1) χαλύβδινος κρίκος για το κρέμασμα της
(2) ειδική ραφή στερέωσης του κρίκου

(3) ιμάντας κουμπώματος φερμουάρ
(4) φερμουάρ αντοχής
(5) & (6), ιμάντες ενίσχυσης
(7) διάφανη θήκη τοποθέτησης ετικέτας ονόματος

LICESAFE®
Τρόπος χρήσης : Η τσάντα LiceSafe® έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον
τρόπο, ώστε η χρήση της να είναι πολύ απλή ακόμα και από ένα
μικρό παιδάκι : Κρεμάμε την τσάντα στην κρεμάστρα, ανοίγουμε το
φερμουάρ, και έχοντας και τα δύο χέρια ελεύθερα τοποθετούμε μέσα
τα ρούχα (παλτό ή ζακέτα ή μπουφάν κλπ), και κρατώντας την τσάντα
στο κάτω μέρος από τον ιμάντα που υπάρχει στο σημείο που ξεκινάει
το φερμουάρ (5) τραβάμε το φερμουάρ από τον ιμάντα του
κουμπώματος (3) και κλείνουμε την τσάντα. Μία διαδικασία που
χρονικά απαιτούνται μόνο λίγα δευτερόλεπτα.

LICESAFE®
Τρόπος πλυσίματος : Η τσάντα LiceSafe® μπορεί να πλυθεί στους 30C
(86F). Απλά γυρίζουμε την τσάντα μέσα-έξω για να προστατευθεί η
εκτύπωση και η διαφανή τσέπη όπου μπαίνει το καρτελάκι με το όνομα του
παιδιού. Την τσάντα την πλένουμε ΜΟΝΟ όταν λερωθεί, ΔΕΝ την πλένουμε
προκειμένου να σκοτωθούν οι ψείρες ή/και οι κόνιδες.

LICESAFE®
Σε περίπτωση που στην τσάντα τοποθετηθεί ένα ρούχο που φέρει ψείρες,
καλό είναι να μην την χρησιμοποιήσουμε για μία εβδομάδα διότι χωρίς
αίμα, απαραίτητο συστατικό για να ζήσουν οι ψείρες, αυτές θα πεθάνουν
μέσα σε 3 ημέρες και οι κόνιδες μέσα σε 5 ημέρες. Εναλλακτικά, μπορούμε
να την βάλουμε στην κατάψυξη κατά την διάρκεια της νύχτας οπότε θα είναι
έτοιμη για χρήση την επόμενη μέρα.

LICESAFE®
Οικονομική Τιμή :
Η τσάντα LiceSafe® εκτός της πρόληψης που προσφέρει είναι και ένα πολύ
οικονομικό προϊόν αφού κοστίζει μόνο 12 ευρώ !!!!
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