ZPTech®: ยาต้ านจุลชีพแบบออกฤทธิ์ครอบคลุม
บทนํา
การแสวงหาความสะอาดเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ ชาวอเมริ กนั โดยเฉลี่ยใช้ จา่ ยเงิน 42 ดอลล่าห์สหรัฐฯ ต่อเดือน
สําหรับอุปกรณ์ทําความสะอาดในครัวเรื อนเพื่อกําจัดแบคทีเรี ยและเชื ้อราจากสภาพแวดล้ อมของพวกเขาซึง่
มากกว่าที่พวกเขาจ่ายให้ กบั เคเบิ ้ลทีวี โทรศัพท์มือถือ การดูแลส่วนบุคคลหรื อแม้ กระทัง่ สัตว์เลี ้ยงที่รักของพวก
เขา
ผลิตภัณฑ์ที่เก็บความชุม่ ชื ้น เช่น ฟองนํ ้า พรมอาบนํ ้า และม่านอาบนํ ้าสัมผัสมักกับสภาพแวดล้ อมที่ชื ้นอย่างห้ องนํ ้า
และห้ องแต่งตัวจึงเป็ นพื ้นที่ที่เหมาะสําหรับการแพร่พนั ธุ์ของเชื ้อรา รานํ ้าค้ างและแบคทีเรี ย จุลชีพเหล่านี ้หากไม่ได้
ควบคุมอาจทําให้ เกิดกลิ่นไม่พงึ ประสงค์และทําความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และพื ้นผิว
สารเคมีฆา่ เชื ้อโรคเป็ นวิธีสําคัญในการทําให้ บ้านและพื ้นที่สาธารณะของเราสะอาด แต่มนั ไม่ได้ ควบคุมจุลชีพอย่าง
ต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ยาฆ่าเชื ้อโรคที่ได้ รับอนุญาตจากโรงพยาบาลช่วยลดจํานวนแบคทีเรี ยได้ อย่างรวดเร็ ว แต่
ภายใน 120 นาทีแบคทีเรี ยที่แห้ งจะฟื น้ ตัวและกลับมาอยูเ่ หนือระดับความปลอดภัยที่250 CFU / 100 ตาราง
เซนติเมตร และต้ องฆ่าเชื ้ออีกเพื่อลดจํานวนแบคทีเรี ยลง
นอกจากนี ้สารฆ่าเชื ้ออาจมีสารเคมีรุนแรงรวมทังสารฟอกขาวและเปอร์
้
ออกไซด์ซงึ่ อาจทําให้ เกิดการระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินหายใจ เป็ นอันตรายหากกลืนกิน ทําร้ ายผิว และทําให้ เกิดความเสียหายหรื อเปลี่ยนสีสิ่งที่พวกเขากําลัง
พยายามทําความสะอาด เห็นได้ ชดั ว่าเป็ นไปไม่ได้ ที่จะพึ่งพายาฆ่าเชื ้อโรคเพียงอย่างเดียวในการควบคุมจุลชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
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โซลูช่ ัน :ZPTech®จากไมโครแบน
โซลูชนั่ ที่ดีกว่าคือการนําเทคโนโลยีต้านจุลชีพรวมทัง้ ZPTech®จากไมโครแบนซึง่ ทําจากซิงก์ ไพริ ไธออนผสานใน
ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ซิงก์ ไพริ ไธออนต่างจากสารต้ านจุลชีพอื่นๆ (เช่น เงินซึง่ มีประสิทธิภาพสูงต่อเชื ้อ
แบคทีเรี ย)เพราะเป็ นสารต้ านจุลชีพที่ออกฤทธิ์ครอบคลุมมีประสิทธิภาพในการต่อต้ านทังแบคที
้
เรี ยและยับยังการ
้
เติบโตของเห็ดรา เชื ้อรา รานํ ้าค้ างและสาหร่ าย
ซิงก์ ไพริ ไธออน (zinc pyrithione) พัฒนาขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในทศวรรษที่ 1930 และยังคงใช้ อยูท่ วั่ ไปในปั จจุบนั เป็ น
ส่วนผสมหลักในยาสระผมป้องกันรังแค และเป็ นยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ สําหรับโรคผิวหนังอักเสบ (Seborrheic
dermatitis) โรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) โรคแพ้ ผื่นคันผิวหนังอักเสบเรื อ้ รัง (Eczema) โรคนํ ้ากัดเท้ า (Athlete’s foot)
โรคกลาก และอาการเจ็บป่ วยอื่น ๆ ซิงก์ ไพริ ไธออนยังนํามาใช้ ในผลิตภัณฑ์ประเภทสี สิ่งทอ และโพลิเมอร์ เพื่อยับยัง้
การเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยและเชื ้อราบนพื ้นผิวที่สึกหรอได้ ง่าย
เทคโนโลยี ZPTech มีความสามารถในการละลายตํ่า (ความเข้ มข้ น 8 ppm) ทําให้ เป็ นสารต้ านจุลชีพที่ทนทานมาก
จากการทดสอบความคงทนโดยการแช่โพลิเมอร์ ในสารละลายสําหรับทําความสะอาดที่มีความเข้ มข้ น 3000 ppm
เป็ นเวลา 2000 ชัว่ โมงที่อณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียส ZPTech ยังคงมีประสิทธิภาพ 99.99% ในการป้องกันการเติบโต
ของ เชื ้อเครบซีลลา นิวโมนิอี (Klebsiella pneumonia) ซึง่ เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบที่พบได้ จากการติดเชื ้อที่
โรงพยาบาล
ความเสถียรทางความร้ อนของ ZPTech สูงถึง 235 องศาเซลเซียส ทําให้ เหมาะที่จะนําไปใช้ ในงานด้ านการผลิตและ
สินค้ าที่ผลิตจากวัสดุโพลิเมอร์ ชนิดเทอร์ โมพลาสติก
ZPTech ของไมโครแบนไม่ได้ ออกแบบมาเพื่อทดแทนยาฆ่าเชื ้อแต่เพื่อเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ ยาฆ่าเชื ้อ
ตามมาตรฐานที่ต้องทําเป็ นประจํา ZPTech ก้ าวไปอีกขันในการต่
้
อสู้กบั แบคทีเรี ย เชื ้อราและรานํ ้าค้ าง เทคโนโลยี
ZPTech ของไมโครแบนทํางานบนพื ้นผิวของผลิตภัณฑ์และพร้ อมที่จะปล่อยสารต้ านจุลชีพออกมาตลอดเวลา
ZPTech กระจายตัวอยูท่ วั่ โพลิเมอร์ ตงแต่
ั ้ ในขันตอนการผลิ
้
ตดังนัน้ ZPTech จะยังคงมีประสิทธิภาพแม้ วา่ ผลิตภัณฑ์
จะบิน่ มีรอยขูดขีด หรื อถูกขัดถูจากการใช้ งาน
ความปลอดภัยและการพิทักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
ZPTech เป็ นสารต้ านจุลชีพที่มีฤทธิ์ครอบคลุมหลากหลาย มีวิธีการต้ านแบคทีเรี ยและเชื ้อราหลายรูปแบบซึง่ จะ
ป้องกันการปรับตัวและการพัฒนาความต้ านทานของจุลชีพ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริ กา (FDA) รับรอง
ว่าเป็ นยารักษารังแคและการติดเชื ้อราทังในระดั
้
บสูง และระดับตํ่า (ตํ่ากว่า 1000 พีพีเอ็ม) นอกจากนี ้ยังได้ รับการ
รับรองจากองค์การพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา (EPA) และองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริ กา
(FDA) ว่าปลอดภัยและนําไปใช้ ได้ หลากหลาย รวมถึงในวัสดุที่สมั ผัสอาหาร
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ซิงก์ ไพริ ไธออนบริ สทุ ธิ์นนเป็
ั ้ นพิษ ต้ องใช้ อปุ กรณ์พิเศษและต้ องมีขนตอนในการจั
ั้
ดการ ZPTech ของไมโครแบนจะ
หุ้มซิงก์ ไพริ ไธออนไว้ ในวัสดุพิเศษซึง่ ทําให้ ปลอดภัยสําหรับผู้ผลิต และยังทําให้ ขนตอนการผลิ
ั้
ตที่ดําเนินอยูม่ ีการ
เปลี่ยนแปลงน้ อยที่สดุ เทคโนโลยีไมโครแบนจะยึดติดกับวัสดุและอยูใ่ นสภาพธาตุเฉื่ อยจนกระทัง่ มันสัมผัสกับ
สภาพแวดล้ อมที่เปี ยกชื ้นซึง่ เชื ้อแบคทีเรี ยสามารถแพร่พนั ธุ์ได้ ความชื ้นจะกระตุ้นการปลดปล่อยสังกะสีต้านจุลชีพใน
ปริ มาณน้ อยแต่เพียงพอต่อการยับยังระบบการเผาผลาญอาหารของแบคที
้
เรี ยและระงับการแพร่พนั ธุ์โดยไม่เป็ น
อันตรายต่อมนุษย์
ZPTech ไวต่อแสงอัลตราไวโอเลต (UV) จึงทําให้ เกิดความท้ าทายเล็ก ๆ น้ อย ๆ ต่อผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ กลางแจ้ งแต่
คุณลักษณะนี ้เป็ นประโยชน์ตอ่ สิ่งแวดล้ อมเพราะรังสียวู ีจากดวงอาทิตย์สลายสังกะสีจงึ มีความเสี่ยงน้ อยที่เทคโนโลยี
นี ้จะถูกปล่อยออกสูส่ ิ่งแวดล้ อม
ไมโครแบนมุง่ มัน่ ในการดูแลสิ่งแวดล้ อม เราใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารอินทรี ย์ระเหยง่าย(VOC) หรื อมีในระดับตํ่า
รวมทังใช้
้ สตู รที่ไม่มีฟอร์ มาลดีไฮด์และใช้ วสั ดุรีไซเคิลเพื่อให้ มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราสอดคล้ องกับระเบียบข้ อบังคับ
ด้ านสิ่งแวดล้ อม เช่น ข้ อกําหนดเพื่อจํากัดการใช้ สารที่เป็ นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้ อมในสินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป (RoHS) และกฎหมายของสหภาพยุโรปที่มีข้อกําหนดให้ ผ้ ผู ลิตและผู้นําเข้ าสารเคมี
สารเคมีในเคมีภณ
ั ฑ์ และสารเคมีในผลิตภัณฑ์ต้องดําเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ตามที่กําหนด ( REACH) เมื่อ
ใช้ ตามที่แนะนําและในประเทศที่จําหน่าย
ข้ อได้ เปรียบทางการตลาดของไมโครแบนสําหรั บผู้ผลิตโพลีเมอร์
คุณสมบัตติ ้ านแบคทีเรี ยและเชื ้อราของ ZPTech จากไมโครแบนทําให้ ผลิตภัณฑ์นา่ สนใจยิ่งขึ ้นสําหรับผู้บริ โภคที่ใส่
ใจในเรื่ องความสะอาดและผู้ซื ้อในธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ ที่มกั จะใช้ ในสภาพแวดล้ อมที่เปี ยก
ชื ้น ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ เหล่านี ้รวมถึงฟองนํ ้าทําความสะอาด ผ้ าม่านอาบนํ ้า แผ่นรองอาบนํ ้า รองเท้ าแตะโฟม แผ่น
รองกันซึมที่ทําจากฟิ ล์มโพลิโอเลฟิ น (มักใช้ ในกล่องอาหาร) ที่นงั่ อาบนํ ้านิรภัยแบบหล่อขึ ้นรูป ฝารองนัง่ ในห้ องนํ ้า
รถเข็นและถังสําหรับทําความสะอาดในเชิงพาณิชย์ มือจับประตูต้ เู ย็นเชิงพาณิชย์และแม้ กระทัง่ ที่นอน
ผู้บริ โภคมองว่าแบรนด์ไมโครแบนเป็ นเครื่ องหมายที่สื่อถึงความน่าเชื่อถือที่มีคา่ ซึง่ กล่าวได้ วา่ พวกเขาได้ รับการ
ปกป้องด้ วยเทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยที่ทนทานและมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความปลอดภัย
ความสามารถในการทํางาน หรื อความงามให้ ผลิตภัณฑ์
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ZPTech นําไปใช้ งานอย่ างไร
ไมโครแบนทํางานร่ วมกับผู้ผลิตโพลิเมอร์ เป็ นราย ๆ เพื่อให้ การผนวกรวมของ ZPTech ทําได้ ง่ายและราบรื่ นที่สดุ
เท่าที่จะทําได้ โดยไม่ทําให้ กระบวนการผลิตที่ดําเนินอยู่ต้องหยุดชะงัก
วิศวกรของเราพัฒนาสูตรเฉพาะของ ZPTech สําหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ซงึ่ จะนําไปทดสอบกับโพลิเมอร์ ของผู้ผลิตทัง้
ในแง่ประสิทธิภาพการต้ านจุลชีพและเพื่อให้ แน่ใจว่า ZPTech จะไม่ลดความสวยงามหรื อทอนประสิทธิภาพใด ๆ
ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องรับรังสียวู ีบอ่ ย ๆ ซึ่งอาจทําให้ ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นผสมของสังกะสีเปลี่ยนเป็ นสี
เหลือง
ความปลอดภัยเป็ นเรื่ องหลักที่เราห่วงใยอยูเ่ สมอและเราใช้ ความเชี่ยวชาญของเราเพื่อให้ มนั่ ใจว่าเทคโนโลยี ZPTech
ปลอดภัย ไม่เป็ นพิษตลอดห่วงโซ่อปุ ทานตังแต่
้ การขนส่ง การผลิตจนถึงผู้ใช้ ปลายทาง
การส่งมอบ ZPTech ให้ แก่ผ้ ผู ลิตในรู ปแบบแคปซูล เทอร์ โมพลาสติกมาสเตอร์ แบตช์ (thermoplastic
masterbatches สารเติมแต่งในรูปแบบเม็ดพลาสติกที่ทนความร้ อน) หรื อ ของเหลวกระจายตัว และฝึ กอบรมการใช้
งานที่เหมาะสมให้ พนักงานฝ่ ายผลิต ไมโครแบนทําให้ การผลิตผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ ZPTech มีความปลอดภัยและใช้
งานได้ ง่ายมาก
ทําไมต้ องไมโครแบน?
Microban International เป็ นผู้นําระดับโลกด้ านการผสานการปกป้องด้ วยเทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ย
โดยมีการรับรู้ถึงแบรนด์ 46% ซึง่ มากกว่าบริ ษัทเทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยอื่น ๆ กว่าสองเท่า
บริ การเต็มรูปแบบของไมโครแบนมอบข้ อได้ เปรี ยบเหนือคูแ่ ข่งสําหรับผู้ผลิตโพลิเมอร์
การวิจยั และพัฒนา – วิศวกรในศูนย์วิจยั ที่ทนั สมัยของเราจะทํางานร่วมกับคุณเพื่อทําความเข้ าใจผลิตภัณฑ์ของคุณ
และพัฒนาโซลูชนั่ ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และทนทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ ผลิตภัณฑ์ของคุณ
ความปลอดภัย - คุณมัน่ ใจได้ วา่ สารต้ านจุลชีพที่มีปา้ ยชื่อไมโครแบนสามารถใช้ ตามคําแนะนําได้ อย่างปลอดภัย เรา
จะอบรมพนักงานฝ่ ายผลิตของคุณให้ ใช้ ZPTech อย่างถูกต้ องเพื่อให้ แน่ใจว่าพวกเขาและคนที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ของคุณ
ไม่มีความเสี่ยงจากสังกะสีใน ZPTech
การวิเคราะห์ - การวิเคราะห์ที่ทนั สมัยของเราช่วยให้ มนั่ ใจได้ วา่ ZPTech จะทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อยับยังการ
้
เติบโตของเชื ้อราและแบคทีเรี ยตลอดอายุการใช้ งานของผลิตภัณฑ์ของคุณ
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การควบคุมคุณภาพ – นักวิทยาศาสตร์ ที่สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทไมโครแบนและพนักงานในสํานักงานท้ องถิ่นใน
อเมริ กาใต้ เอเชีย ยุโรป และอเมริ กาเหนือเป็ นพันธมิตรกับทีมผลิตของคุณเพื่อมอบการฝึ กอบรมและทรัพยากรอื่น ๆ
ที่ตงเป้
ั ้ าหมายเอาไว้ เพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพสูงสุด
การตลาดและการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด – ไมโครแบนสนับสนุนคุณมากกว่าการผลิต เพื่อช่วยให้ คณ
ุ ได้ ใช้ ประโยชน์
จากชื่อไมโครแบน เราจะปรึ กษากับคุณเพื่อให้ แน่ใจว่าเอกสารทางการตลาดของคุณสอดคล้ องกับระเบียบข้ อบังคับ
ในท้ องถิ่นทังหมด
้
และสื่อสารถึงประโยชน์ของการต้ านจุลชีพของไมโครแบนต่อลูกค้ าของคุณได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ตังแต่
้ ความต้ องการความทนทานจนถึงการสนับสนุนด้ านการตลาดและการให้ คําปรึกษาด้ านสิทธิบตั ร ไมโครแบน
มอบการบริ การที่ละเอียดและทันสมัยแก่พนั ธมิตรเพื่อช่วยให้ การปรับใช้ ผลิตภัณฑ์ยาต้ านจุลชีพใหม่เป็ นไปอย่างไร้
รอยต่อ ไมโครแบนให้ การสนับสนุนแบบเบ็ดเสร็ จรวมถึงการพัฒนาด้ านเทคนิค การให้ ความช่วยเหลือด้ าน
กฎระเบียบ การให้ คําปรึกษาด้ านสิทธิบตั ร การฝึ กอบรม การสนับสนุนด้ านเทคนิคและการตลาดเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์
ของคุณสามารถออกสู่ตลาดได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
บริ ษทั ที่ชาญฉลาดมากกว่า 250 บริ ษทั กําลังใช้ ประโยชน์จากแบรนด์ไมโครแบนโดยใช้ เป็ นจุดสําคัญในการสร้ าง
ความแตกต่างเพื่อช่วยให้ ธุรกิจของพวกเขาเติบโตขึ ้น สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไมโครแบน รวมทังกรณี
้
ศกึ ษา คํา
นิยม การเรี ยนรู้และแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ และวิธีที่ธุรกิจของคุณจะมาเป็ นส่วนหนึง่ ของเรื่ องราวความสําเร็จของเรา
กรุณาติดต่อเราในวันนี ้
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