สารต้านจุลินทรียใ์ นโฟมที่มีความทนทาน

ผลิตภัณฑ์จำนวนมำกทีเ่ รำใช้ทกุ วันทำด้วยโฟมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือมีโฟมเป็ นส่วนประกอบ จำกหมอนอิงทีแ่ สนสบำยสำหรับ
เก้ำอีน้ งพั
ั ่ กผ่อนของคุณ ไปจนถึงรองเท้ำทีค่ ุณใส่ ตัง้ แต่ฉนวนกันควำมร้อนหรือเย็นในบ้ำนคุณไปจนกระทังเสื
่ อ่ โยคะบนพืน้ … วัสดุเหล่ำนี้
ไม่ได้ออกแบบมำเพื่อกำรซักล้ำงแต่มนั ต้องผจญกับควำมชืน้ ระหว่ำงกำรใช้งำนเป็ นประจำ รองเท้ำซึมซับเหงื่อจำกเท้ำของคุณ ฉนวนซึม
ซับควำมชืน้ ทีก่ ลันตั
่ วเป็ นน้ำ เก้ำอีโ้ ซฟำมีน้ำหกใส่เป็ นครัง้ ครำว เครื่องออกกำลังกำยต้องเจอกับเหงื่ออย่ำงไม่ตอ้ งสงสัย ควำมชืน้ และ
สิง่ แวดล้อมทีอ่ ุดมสมบูรณ์ในโฟมเป็ นสถำนทีท่ แ่ี บคทีเรียและเชือ้ รำชื่นชอบและเติบโตได้เร็ว เมือ่ สิง่ มีชวี ติ เล็กๆนี้เผำผลำญอำหำร มันก็จะ
ทำให้โฟมแตก ทำให้ผลิตภัณฑ์นนั ้ หยุดทำงำนก่อนเวลำอันควร มำกกว่ำนัน้ มันยังก่อให้เกิดครำบ กลิน่ และสำรทีก่ ่อให้เกิดกำรแพ้ดว้ ย
ทำให้เกิดร่ำงกำยผูใ้ ช้เกิดกำรแพ้ และเจ็บป่ วย
ถ้ำคุณคิดลองคิดดู คุณใช้เวลำส่วนใหญ่ของชีวติ สัมผัสผลิตภัณฑ์โฟม ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม: 10-16 ชัวโมงกั
่
บรองเท้ำ 6-8 ชังโมงต่
่
อวัน
บนเสือ่ หรือหมอน 1-2 ชัวโมงในรถ
่
คนส่วนใหญ่คดิ ว่ำกลิน่ ไม่ดที ม่ี ำจำกรองเท้ำเกิดขึน้ เพรำะเหงือ่ แต่น้อยคนจะคิดว่ำเหงื่อประกอบด้วย
น้ำ เกลือ และ สำรอินทรีย์ ซึง่ ไม่มกี ลิน่ กลิน่ เกิดจำกกรดไขมันหลำยชนิด ซึง่ ทีแ่ รงทีส่ ดุ คือกรดไอโซวำเลอริค หรือทีร่ จู้ กั กันว่ำ เป็ นกลิน่
เท้ำ กรดนี้เกิดจำกกระบวนกำรเผำผลำญอำหำรของ Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium acnes and genus Bacillus ซึง่
เป็ นแบคทีเรียทีม่ กั พบบนผิวของมนุษย์ มันมีบทบำทสำคัญในกำรทำให้กรดอะมิโนแตกตัวเป็ นสำรประกอบทีม่ กี ลิน่ และเป็ นสำเหตุทท่ี ำให้
รองเท้ำเหม็น บนทีน่ อน คนสร้ำงเหงื่อมำกกว่ำ 8 ออนซ์ ทุกคืนหรือ 100 ลิตรต่อปี พร้อมกับควำมร้อนในร่ำงกำยก่อให้เกิดสภำพ
เหมำะสมต่อกำรเติบโตของแบคทีเรียและเชือ้ รำ ศำสตรำจำรย์ Woodcock ผูอ้ ำนวยกำรแผนกระบบทำงเดินหำยใจ ทีโ่ รงพยำบำลของ
มหำวิทยำลัย South Manchester พร้อมด้วยเพื่อนร่วมงำน ได้ชใ้ี ห้เห็นว่ำ “หมอนทีใ่ ช้แล้วประกอบด้วยเชือ้ รำหลำยพันธ์” ในวัสดุก่อสร้ำง
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ฉนวนกันควำมร้อน เชือ้ รำเป็ นสิง่ ทีท่ ำให้เจ้ำของบ้ำนและผูร้ บั เหมำสร้ำงบ้ำนกังวล รำเติบโตและสร้ำงเครือข่ำยเป็ นเส้น
ใยโปร่งใสเรียกว่ำ(hypha) เส้นใยของรำ เมื่อเรำสำมำรถมองเห็นมันด้วยตำเปล่ำ เชือ้ รำก็ได้สร้ำงอำณำจักรของมันเสร็จเรียบร้อย ซึง่ เรำ
แก้ปัญหำไม่ได้แล้ว กลยุทธ์ในกำรป้ องกันส่วนใหญ่เน้นทีก่ ำรควบคุมควำมชืน้ กำรมองข้ำมกำรป้ องกันทำให้ควำมเสียหำยเกิดขึน้ กำร
ฟื้ นฟูเป็ นเรื่องยำกและเสียค่ำใช้จ่ำยมำกเพรำะเชือ้ รำเข้ำสูภ่ ำวะอยู่นิ่งทำให้ทนทนต่อสภำพแวดล้อมทีย่ ำกต่อกำรมีชวี ติ ได้ มีกำรบันทึกไว้
ตัง้ แต่ช่วงปี ค.ศ. 1600 ว่ำกำรสัมผัสเชือ้ รำ ก่อให้เกิดโรคหอบหืด ผูป้ ่ วยโรคหอบหืดมีควำมอ่อนไหวต่อกำรแพ้เชือ้ รำ ซึง่ ทำให้โรคหอบหืด
รุนแรงมำกขึน้ และอำจนำไปสูก่ ำรตำย หลังจำกทีศ่ กึ ษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรคหอบหืดกับกำรสัมผัสเชือ้ รำ ดร. เดนนิ่งและทีมงำนบันทึก
ว่ำ “ควำมแตกต่ำงสำคัญคือ ในตัวก่อกำรแพ้ตวั อื่นๆ เช่น หมัดจำกฝุ่ น สะเก็ดผิวหนังของแมว หรือเกสรหญ้ำ เป็ นแหล่งของโปรตีนที่
ก่อให้เกิดกำรแพ้ แต่ในเชือ้ รำ มีควำมสำมำรถทีจ่ ะแตกหน่อและทำให้ผวิ หนังของคนติดเชือ้ หรือมันอำจเข้ำไปสร้ำงอำณำจักรในช่อง
หำยใจ ดังนัน้ เป็ นไปได้ว่ำเชือ้ รำมีผลกระทบกับคนมำกกว่ำ ในแง่ทว่ี ่ำมันสำมำรถทำให้ระบบภูมคิ มุ้ กันของคนทีม่ นั อำศัยอยู่ต่อต้ำนเชื้อโรค
และผลิตสำรพิษทีไ่ ม่ใช่สำรก่อกำรแพ้และเอนไซน์ซง่ึ อำจมีบทบำททีก่ ่อให้เกิดกำรแพ้
1

เป็ นทีร่ กู้ นั ว่ำเชือ้ รำขยำยอำณำจักรและเป็ นสำเหตุของโรคทีผ่ วิ หนัง เล็บ โพรงอำกำศข้ำงจมูก หรือ ทำงเดินหำยใจ กำรติดเชือ้ ระดับต่ำ
เช่น เชือ้ รำในช่องปำก โรคน้ำกัดเท้ำ ซึง่ เป็ นโรคเรือ้ รัง ถ้ำหำยก็กลับเป็ นใหม่ได้ ดังนัน้ กำรติดเชือ้ รำเหล่ำนี้ ถึงแม้จะไม่ก่อให้เกิดควำม
เจ็บป่ วยโดยตรงเหมือนกำรติดเชือ้ ทีร่ ะบบทำงเดินหำยใจ แต่อำจเป็ นสำเหตุของกำรแพ้”
กำรทีม่ รี องเท้ำทีม่ กี ลิน่ เหม็นอำจก่อให้เกิดควำมอับอำยเคอะเขิน สำรประกอบอินทรียร์ ะเหยง่ำยทีเ่ กิดจำกสิง่ มีชวี ติ ขนำดเล็กโดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ เชือ้ รำในบ้ำนของคุณอำจก่อให้เกิดปั ญหำสุขภำพ ปั ญหำก็คอื คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักเรือ่ งนี้จนสำยเกินไป โฟมทีผ่ สมสำรต้ำน
จุลนิ ทรียท์ ำให้ช่วยป้ องกันแบคทีเรียและเชือ้ รำได้อย่ำงต่อเนื่อง สำรต้ำนจุลนิ ทรียซ์ ง่ึ ถูกผสมในโฟมระหว่ำงกำรผลิตกลำยเป็ นส่วนหนึ่ งของ
เนื้อโฟมและมีอำยุกำรใช้งำนเท่ำกับผลิตภัณฑ์ แต่อย่ำงไรก็ตำมสำรต้ำนจุลนิ ทรียไ์ ม่สำมำรถใช้ได้กบั โฟมทุกชนิด และกำรเลือกชนิดของ
สำรต้ำนจุลนิ ทรียข์ น้ึ อยู่กบั กระบวนกำรผลิตและกำรใช้งำนด้วย

โฟมสร้างขึน้ ได้อย่างไร
โฟมคือคำทัวไปที
่ ห่ มำยถึงวัสดุอะไรก็ตำมทีก่ กั เก็บอำกำศหรือฟองก๊ำซ เพื่อให้โฟมมีควำมคงทน โฟมมักจะถูกผลิตจำกสำรโพลิเมอร์ เช่น
เทอร์โมเซ็ท อย่ำงโฟลียรู เี ทน (PU) หรือเทอร์โมพลำสติกอย่ำง โพลี (เอทเธอรีน-ไวนิล อซีเตท) โพลีสไตรีน (PS) ขึน้ อยู่กบั กระบวนกำร
สร้ำงและผลิต คุณสมบัตสิ ดุ ท้ำยของโฟมจึงแตกต่ำงกันมำก
ตัวอย่ำงเช่น โฟม PU ถูกสร้ำงขึน้ จำกกำรทำปฏิกริ ยิ ำระหว่ำง isocyanates and polyols โดยใส่ตวั เร่งปฏิกริ ยิ ำ และเติมสำรอื่นๆในโฟม
ตัวทำปฏิกริ ยิ ำทัง้ หมดและสำรทีใ่ ส่เพิม่ ไปในกระบวนกำรผลิตเป็ นของเหลว และจะถูกเก็บคนละทีจ่ นกว่ำจะเริม่ กระบวนกำรผสมด้วยกัน
ควำมยืดหยุ่นในกระบวนกำรรวมตัวกันทำให้โฟม PU มีให้เลือกทีค่ วำมเข้มข้นต่ำงกัน ควำมนุ่ม และควำมแข็งแรงต่ำงกันตำมลักษณะกำร
ใช้งำน เช่นกำรนำไปเป็ นทีน่ อน หมอนหนุน รองเท้ำ หรือฉนวน
โฟมทีท่ ำจำกเรซินเทอโมพลำสติกถูกสร้ำงขึน้ โดยกำรทำให้สำรทีม่ คี วำมเสถียรทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง แต่จะสลำยตัวทีอ่ ุณหภูมสิ งู และปล่อยก๊ำซ
ออกมำ โดยทีใ่ ส่หรือไม่ใส่สำรอื่นๆเพิม่ เติม ปฏิกริ ยิ ำเคมีของกระบวนกำรนี้เกิดขึน้ จำกอุณหภูมแิ ละก๊ำซทีป่ ล่อยออกมำ ซึง่ ก่อให้เกิด
ฟองอำกำศในตัวโฟม สำหรับโฟมทีส่ ร้ำงด้วยวิธนี ้ปี ระกอบด้วย โฟม EVA โฟมโพลีไ่ วนิลคลอไร (PVC) โฟมโพลีเ่ อทเธอลีน (PE) โฟม
EVA มักถูกนำไปผลิตทีน่ อน โช๊คอัพรถ รองเท้ำ และฉนวน โฟม PVC มักถูกนำไปใช้กบั เสือ่ ออกกำลังกำยหรือวัสดุทเ่ี ลียนแบบหนังสัตว์
โฟม PE มักถูกนำไปใช้กบั อุปกรณ์ทว่ี สั ดุทล่ี อยน้ำได้
วิธที วไปอี
ั ่ กวิธหี นึ่งในกำรนำอำกำศหรือก๊ำซ ในโพลิเมอร์ไปใส่ในโฟมคือกำรใช้ลกั ษณะทำงกำยภำพของก๊ำซนัน้ ๆ ในกรณีน้ี “ก๊ำซ” จะถูก
ผสมกับสำรโพลีเมอร์ ภำยใต้ควำมดันและอุณหภูมทิ ไ่ี ด้รบั กำรควบคุม “ก๊ำซ” อำจอยู่ในรูปของเหลวขณะทีอ่ ยู่ในกระบวนกำรนี้ เมื่อควำม
ดันลดลง “ก๊ำซ” จะขยำยตัวและทำให้เกิดฟองอำกำศในเนี้อโพลิเมอร์ ก๊ำซทีใ่ ช้กนั โดยมำกคือ pentane ซึง่ ใช้ทำโพลีสไตรีนทีม่ กี ำร
ขยำยตัว
ด้วยควำมก้ำวหน้ำในเทคโนโลยีแ่ ละควำมหลำกหลำยในกระบวนกำรผลิต แน่นอนว่ำวิธผี ลิตโฟมไม่ได้มวี ธิ เี ดียว มีกำรใส่สำรเพิม่ ใหม่ๆใน
กระบวนกำรผลิตโฟม ซึง่ อำจไปกระทบกับกระบวนกำรผลิตโฟมและกระทบคุณสมบัตขิ องโฟมในแง่ลบ

เทคโนโลยี่สารต้านจุลินทรียข์ อง Microban®
ไมโครแบน มีสำรต้ำนจุลนิ ทรียท์ ใ่ี ช้อยู่มำกกว่ำ 20 ชนิด วิศวกรไมโครแบนมีควำมสำมำรถทีจ่ ะเลือกใช้สำรต้ำนจุลนิ ทรียท์ เ่ี หมำะกับกำร
ผลิตโฟมแต่ละชนิด ขึน้ อยู่กบั กระบวนกำรและกำรใช้งำนของแต่ละผลิตภัณฑ์ ด้วยควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ของไมโครแบน ทีมวิศวกรของ
เรำ ทำงำนกับผูผ้ ลิตของคุณเพือ่ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รบั ระบบป้ องกันแบคทีเรีย ไม่ว่ำจะเป็ นกำรหำกระบวนกำรผลิตใหม่ กำรลอง
วัสดุใหม่ๆ เรำมีควำมยินดีทจ่ี ะร่วมงำนกับคุณ และโครงกำรนวัตกรรมของคุณทีจ่ ะสร้ำงประโยชน์ให้กบั ลูกค้ำของคุณ
สำรต้ำนจุลนิ ทรียข์ องไมโครแบนอยู่ในสภำพเฉื่อยจนกว่ำมันจะได้รบั ควำมชืน้ ซึง่ เป็ นภำวะทีแ่ บคทีเรียและเชือ้ รำเติบโตได้ดี เมือ่ นัน้ มันก็
จะถูกปล่อยออกมำทำให้สภำพแวดล้อมไม่เหมำะสมต่อกำรมีชวี ติ ของสิง่ มีชวี ติ สำรต้ำนจุลนิ ทรียซ์ ง่ึ ถูกใส่ในกระบวนกำรผลิตโฟม เป็ น
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ส่วนหนึ่งของเนื้อโฟมและให้กำรปกป้ องทีต่ ่อเนื่องต่อกำรทำลำย กำรเกิดกลิน่ หรือตัวก่อให้เกิดอำกำรแพ้ซง่ึ สร้ำงแบคทีเรียและรำตลอด
อำยุของผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีข่ องเรำได้ขน้ึ ทะเบียนกับหน่วยงำนรักษำสิง่ แวดล้อมของสหรัฐ โดยคุณสำมำรถมันใจในควำมปลอดภั
่
ยในกำรใช้ผลิตภัณฑ์โฟ
มแต่ละชนิด สำรทีเ่ รำใช้ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับเทคโนโลยีน่ ำโน ซึง่ ยังมีกำรถกเถียงกันถึงข้อดีขอ้ เสียไม่เป็ นทีย่ ตุ ิ

วิ ธีปฏิ บตั ิ งาน
ทีมวิศวกรของไมโครแบนทำงำนกับผูผ้ ลิตโพลิเมอร์เป็ นรำยบุคคล เพื่อทำให้กำรใส่สำรต้ำนจุลนิ ทรียใ์ นโฟมเกิดขึน้ อย่ำงรำบรืน่ และง่ำย
มำกทีส่ ดุ โดยกระบวนกำรผลิตไม่สะดุด ทีมวิศวกรของเรำสร้ำงกระบวนกำรผลิตใส่สำรต้ำนจุลนิ ทรียแ์ ละทดสอบแต่ละผลิตภัณฑ์และทุก
กระบวนกำรผลิต แต่ละกำรทดสอบเหมำะกับวัสดุทต่ี ่ำงกัน ในกำรทำงำนเรำมีนกั จุลชีววิทยำทีจ่ ะแนะนำวิธกี ำรทดสอบทีเ่ หมำะสม
กับโฟมทีท่ ่ำนใช้ เรำสำมำรถทำงำนกับคุณเพื่อออกแบบกำรทดสอบทีส่ ำมำรถแสดงควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ใส่สำรต้ำน
จุลนิ ทรียก์ บั ทีใ่ ส่
กรรมวิธกี ำรผลิตเหล่ำนี้ได้รบั กำรทดสอบทีโ่ รงงำนเพื่อดูควำมสำมำรถในกำรผลิตให้เป็ นผลิตภัณฑ์ตำมทีต่ อ้ งกำร และเพื่อให้แน่ใจว่ำกำร
เติมสำรต้ำนจุลนิ ทรียจ์ ะไม่ทำให้คุณภำพและควำมสวยงำมของผลิตภัณฑ์ลดลง โดยทีไ่ มโครแบนให้บริกำรเรื่องเติมสำรต้ำนจุลนิ ทรียท์ ่ี
ยืดหยุ่นตำมชนิดผลิตภัณฑ์ และมีกำรฝึกอบรมพนักงำนให้เรียนรูว้ ธิ ผี ลิตทีถ่ ูกต้อง ทีมวิศวกรไมโครแบนจะทำให้กำรเติมสำรต้ำนจุลนิ ทรีย์
ลงในวัสดุโฟมเป็ นสิง่ ทีง่ ่ำย เรำมีกำรทดสอบอย่ำงสม่ำเสมอทำให้กำรใส่สำรต้ำนจุลนิ ทรียไ์ ด้ผลตลอดอำยุกำรใช้งำน ฝ่ ำยบริกำรด้ำน
กำรตลำดของเรำสนับสนุนผูผ้ ลิตด้ำนกำรตลำดโดยชีใ้ ห้เห็นว่ำผลิตภัณฑ์ของคุณมีควำมแตกต่ำงจำกผลิตภัณฑ์อ่นื ๆในตลำดอย่ำงไร

ไมโครแบนมีความรับผิดชอบต่อเรือ่ งความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
ไมโครแบนยึดมันในเรื
่
่องควำมปลอดภัยของผูบ้ ริโภคและภำวะผูใ้ ห้บริกำรดูแลสิง่ แวดล้อม นักวิทยำศำสตร์ไมโครแบนทำงำนใกล้ชดิ กับ
ผูผ้ ลิตเพื่อให้แน่ใจเรื่องควำมปลอดภัยของเทคโนโลยีสำนต้ำนจุลนิ ทรียต์ ลอดห่วงโซ่อุปทำน ตัง้ แต่กำรส่ง กำรับและกำรเก็บ กระบวนกำร
ผสมสำรต้ำนจุลนิ ทรียแ์ ละกำรใช้ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีไ่ มโครแบนซึง่ จดทะเบียนลิขสิทธ์มำจำกส่วนประกอบจำกธรรมชำติและคงสภำพอยู่
ทีพ่ น้ื ผิวเซรำมิก เพื่อป้ องกันกำรก่อตัวของแบคทีเรียตลอดอำยุกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เซรำมิกของไมโครแบนได้รบั กำรจด
ทะเบียนทัง้ ในอเมริกำและยุโรป

ทาไมต้องไมโครแบน
บริษทั ไมโครแบนอินเตอร์เนชันแนล
่
เป็ นผูน้ ำโลกด้ำนระบบป้ องกันของสำรต้ำนจุลนิ ทรียท์ ส่ี ร้ำงให้อยู่ถำวรในผลิตภัณฑ์ ซึง่ เป็ นตรำทีม่ ี
ควำมแข็งแก่งในตลำดเป็ นสองเท่ำของบริษทั อื่นทีไ่ ด้รบั กำรสำรวจ และยังมีจำนวนผลิตภัณฑ์สำรต้ำนจุลนิ ทรียม์ ำกทีส่ ดุ ในตลำด ณ วันนี้
เรำมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นหุน้ ส่วนกับผูผ้ ลิตเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์ของเขำ เข้ำใจปั ญหำและควำมต้องกำรทีจ่ ะพัฒนำผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิดให้ดที ส่ี ดุ
เทคโนโลยีเ่ ซรำมิคทีน่ ำสมัยสุดของไมโครแบน รวมทัง้ กำรให้บริกำรหลำกหลำย ทำให้ผผู้ ลิตเซรำมิกสร้ำงควำมแตกต่ำงในผลิตภัณฑ์อนั
ก่อให้เกิดควำมได้เปรียบคู่แข่งขัน
กำรวิจยั และพัฒนำ – วิศวกรของเรำซึง่ ทำงำนในสิง่ แวดล้อมด้ำนกำรวิจยั และพัฒนำทีท่ นั สมัยของเรำ ร่วมงำนกับคุณเพื่อเข้ำใจผลิตภัณฑ์
ของคุณและพัฒนำวิธเี สริมประสิทธิภำพ รวมทัง้ เพิม่ ควำมปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เซรำมิกของคุณ เรำรูว้ ่ำอะไรทำให้ง ำนสัมฤทธิผลและ
ทำไมถึงสัมฤทธิผล
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ควำมปลอดภัย – คุณสำมำรถมันใจว่
่ ำสำรต้ำนจุลนิ ทรียท์ ม่ี ตี รำไมโครแบนปลอดภัยเมื่อใช้ตำมทีร่ ะบุ เรำจะฝึกพนักงำนฝ่ ำยผลิตของคุณ
ให้รจู้ กั กำรใช้สำรต้ำนจุลนิ ทรียส์ ำหรับผลิตภัณฑ์เซรำมิกเพื่อให้แน่ใจว่ำพนักงำนและผูบ้ ริโภคผลิตภัณฑ์ของคุณ ไม่เป็ นอันตรำยจำก
ผลิตภัณฑ์ของเรำ
กำรวิเครำะห์ – ห้องปฏิบตั กิ ำรทดลองวิเครำะห์ทม่ี มี ำตรฐำนระดับโลกของเรำ ทำกำรทดสอบประสิทธิภำพของสำรต้ำนจุลนิ ทรียใ์ น
ผลิตภัณฑ์ของคุณตัง้ แต่ขนั ้ ตอนกำรพิสจู น์ควำมคิดเบือ้ งต้นไปจนถึงกำรผลิตและขัน้ ตอนเชิงพำณิชย์เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำคุ ณสำมำรถรักษำ
สัญญำเรื่องควำมปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของคุณ และกำรปกป้ องทีม่ ปี ระสิทธิภำพโดยสำรต้ำนจุลนิ ทรีย์
กำรควบคุมคุณภำพ – นักวิทยำศำสตร์ทส่ี ำนักงำนใหญ่บริษทั ไมโครแบนที่ Huntersville รัฐ North Carolina และพนักงำนในสำขำของ
บริษทั ทีป่ ระเทศเซำท์ แอฟริกำ เอเชีย ยุโรป และอเมริกำเหนือ เป็ นหุน้ ส่วนกับทีมฝ่ ำยผลิตของคุณในแง่กำรให้กำรอบรม กำรสนับสนุน
ด้ำนกฎหมำย และให้กำรสนับสนุนด้ำนอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่ำผลิตภัณฑ์ได้คุณภำพสูงสุด
กำรตลำดและกำรปฏิบตั ติ ำมกฎ – เรำจะปรึกษำคุณเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำเนื้อหำและวัสดุดำ้ นกำรตลำดของคุณปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยท้องถิน่ และ
สือ่ สำรกับลูกค้ำเรื่องประโยชน์สำรต้ำนจุลนิ ทรียต์ รำไมโครแบนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและครอบคลุม
ภำวะผูใ้ ห้บริกำรดูแลสิง่ แวดล้อม – ไมโครแบนมีควำมมุ่งมันสู
่ งสุดในเรื่องควำมยังยื
่ นของสิง่ แวดล้อมและกำรปกป้ องลูกค้ำ เรำนำวัสดุทใ่ี ช้
แล้วมำใช้ใหม่เพื่อลดภำระเรื่องขยะและลดควำมต้องกำรหำวัสดุใหม่
จำกควำมต้องกำรเรื่องควำมคงทนไปจนถึงกำรสนับสนุนด้ำนกำรตลำดและกำรปรึกษำด้ำนสิทธิบตั ร ไมโครแบนให้บริกำรทีท่ นั สมัยกับ
หุน้ ส่วนของเรำเพื่อให้พวกเขำนำเทคโนโลยีสำรต้ำนจุลนิ ทรียไ์ ปใช้ได้อย่ำงรำบรื่น ไมโครแบนให้กำรสนับสนุนทีค่ รบวงจรรวมทัง้ กำร
พัฒนำด้ำนเทคนิค กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกฎหมำย กำรปรึกษำเรื่องสิทธิบตั ร กำรฝึกอบรม กำรสนับสนุนด้ำนเทคนิคและกำรตลำด
เพื่อให้คุณนำผลิตภัณฑ์ออกสูต่ ลำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเร็วทีส่ ดุ
มีบริษทั กว่ำ 250 แห่งทีใ่ ช้ตรำสินค้ำไมโครแบนเป็ นตัวสร้ำงควำมแตกต่ำงทีส่ ำคัญเพื่อช่วยให้ธุรกิจของเขำเติบโต ติดต่อเรำได้วนั นี้เพื่อรับ
ข้อมูลเพิม่ เติมว่ำไมโครแบนช่วยคุณให้ประสบควำมสำเร็จในตลำดได้อย่ำไร รวมทัง้ กรณีศกึ ษำ ใบรับรอง กำรเรียนรูแ้ ละวิธปี ฏิบตั เิ พื่อ
ควำมเป็ นเลิศขององค์กร
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aspergillosis (ABPA), treatment with systemic antifungal therapy can offer a therapeutic benefit to ∼60% of patients.
ABPA is only diagnosed if a combination of clinical and immunological criteria is achieved. It is not known whether
such cases are a discrete clinical entity or part of a spectrum of the pulmonary allergic response to fungi or fungal
products. This paper describes the epidemiological evidence that associates severity of asthma with fungi and
discusses possible pathogenetic mechanisms. Many airborne fungi are involved, including species of Alternaria,
Aspergillus, Cladosporium and Penicillium, and exposure may be indoors, outdoors or both. The potential for a
therapeutic role of antifungal agents for patients with severe asthma and fungal sensitisation is also explored. Not
only are many patients with severe asthma desperately disabled by their disease, but, in the UK alone, asthma
accounts for 1,500 deaths per yr. The healthcare costs of these patients are enormous and any treatment option
merits close scrutiny. Within this report, the case for the consideration of a new term related to this association is put
forward. The current authors propose the term “severe asthma with fungal sensitisation”. However, it is recognised
that enhanced and precise definition of fungal sensitisation will require improvements in diagnostic testing.
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