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 בקטריאלית לאחר כביסות-הישג טכנולוגי בשימור פעילות אנטיהנדון: 

מעבדה בדיקה של תוצאות  התקבלו אצלה ,2021בנובמבר  16כי ביום  ,החברה מתכבדת להודיע

-כביסות תעשייתיות ו 50בקטריאלית גבוהה לאחר -המעידות על שמירה על פעילות אנטיחיצונית, 

 יצרנית טקסטיל בדים שונים שטופלו על ידי החברה עבור כביסות ביתיות של ארבעה סוגי 50

בין הצדדים  פיילוט משותףכחלק מביצוע  , וזאת(לקוח״ה״שוק הרפואי )לאמריקאית מובילה 

 .("הפיילוט")

של  עתידי מסחור במסגרת טחון כיימעלות את רמת הבהנ"ל התוצאות  ,להערכת החברה

אפשר ייצור ומכירה של טקסטיל עמיד לבקטריות ווירוסים התל יםעשוישל החברה, הטכנולוגיה 

 .בתי חולים ובתי מלוןהמוסדי, הכולל לשוק 

 :למועד הדיווח הושלמוש שלבי הפיילוטלהלן יובאו 

סוגי בדים ארבעה  על ידי הלקוח למחלקת המו"פ של החברה בישראל נשלחו ,בשלב הראשון

אשפרה  תייהבדים טופלו במעבדות החברה בטכנולוג ,בשלב השנישנבחרו על ידי הלקוח.  מסחריים

הבדים נשלחו אל  ,שלישיהבשלב  סונית בשימוש בכימיקלים אשר פותחו על ידי החברה.-האולטר

 1.התקנים המקובלים לכביסות תעשייתיות וכביסות ביתיותהלקוח בארה''ב לביצוע כביסות לפי 

ה למעבדעל ידי הלקוח לחברה וזו שלחה אותם  נשלחושעברו כביסות הבדים  ,בשלב הרביעי

 . בקטריאליות-לצורך ביצוע בדיקות אנטי בארה''ב מובילהו בלתי תלויה מיקרוביולוגית

 :והשוואה תוצאות הפיילוט

של הבקטריות שנבדקו, התוצאה  99.9%תוצאות המעבדה המיקרוביולוגית מעידות על הרג של מעל 

של  99.999%ועל הרג של מעל  במעבדה זו, AATCC100על פי תקן האפשרית הגבוהה ביותר 

 גבול העליון על פי תקן זה. ב, תוצאה שהיא ISO20743( על פי תקן Log-5.7הבקטריות )

 :וסוג הבדיקותתקני הכביסה 

לטובת בחינת העמידות לקוח לפי תקני כביסה אשר נבחרו על ידי ההלקוח הכביסות בוצעו על ידי 

עבור כביסה  3A-AATCC613עבור כביסה ביתית ותקן  2A-AATCC612לכביסות, כדלקמן: תקן 

                                                 

 49-עבור כביסה ביתית ב 2A-AATCC61תקן מחזורי כביסה על ידי הלקוח לפי תקני כביסה מקובלים,  50בוצעו  1

 .מעלות צלסיוס 71-עבור הכביסה התעשייתית ב AATCC61-3A תקןמעלות צלסיוס ו

כדורים  50ועם  liquid tideמעלות צלסיוס עם דטרגנט מסוג  49 –ב  ometer-SDL Atlas Launderבוצע במכונת  2

 .מטאליים לטובת חיכוך המדמה חיכוך בכביסה ביתית

כדורים  100ועם  liquid tideמעלות צלסיוס עם דטרגנט מסוג  71 –ב  ometer-SDL Atlas Launderבוצע במכונת  3

 .מטאליים לטובת חיכוך המדמה חיכוך בכביסה תעשייתית
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 Barr Brands internationalתעשייתית. העמידות האנטי בקטריאלית של הבדים נבדקה במעבדת  

 –ו  AATCC100:20194בארה''ב לבדיקה אנטי בקטריאלית על פי שני תקני בדיקה בינלאומיים 

ISO20743:2013.5 

 הטכנולוגיה הקיימת כיום:

-אנטיהכימיה בתחום המתחרה הנחשב המוביל פרסומים של פי מיטב ידיעת החברה ולל

שהציג מעבדה ה, תוצאות מסורתיתהאשפרה הטכנולוגיית ל ספק כימיהאשר מ ,בקטריאלית

וזאת , בדיווח זה לעילבהשוואה לתוצאות שהתקבלו אצל החברה כמפורט נמוכות  המתחרה הינן

מעלות  40של בטמפרטורה  בלבד מחזורי כביסה ביתית 30בוצעו שבבדיקות שהציג המתחרה אף על 

  .צלסיוס

 המשך פיתוח:

גם כמות החומר הפעיל בבד לפני  בבדיקות מעבדה הבקטריאליות נבדק-בנוסף לבדיקות האנטי

-כי הפעילות האנטישבידי החברה, החברה מעריכה  תוצאות הבדיקותלפי . כביסותהואחרי 

לצמצם תוכל וכי ( 50-)מעבר לתימשך גם לאחר מחזורי כביסות נוספים על גבי הבד בקטריאלית 

בהשוואה סונית -ההאשפרה האולטרבהם היא עושה שימוש בתהליך  המתכליםאת כמות יותר  אף

  מסורתיות.אשפרה טכנולוגיות לכמות המתכלים הגבוהה בהם נעשה שימוש ב

)מעבר  עמידות הבדים לבקטריות לאחר מחזורי כביסה נוספים תמשיך לבצע בדיקות שלהחברה 

  . מחזורי כביסה( 50-ל

בתחום הכימיה על מנת מחקר ופיתוח החברה צפויה להמשיך לבצע השקעה ופעילות בנוסף, 

 חדירה לשווקי יעד נוספים. לאפשר  צפויה אשר , תכונהלהמשיך ולשפר את העמידות לכביסות

מסגרת שימוש בהם היא עושה ב מתכליםצמצום השימוש בבתמקד להמשיך ולה החברה בכוונת עוד

  .פרי פיתוחה סונית-הטכנולוגיית האשפרה האולטריישום 

 במסגרת הפיילוט.לביצוע למועד הדיווח, החברה והלקוח בוחנים במשותף את היעדים הבאים 

הדיווח שלעיל טופלו על ידי החברה ברמת מעבדה. כן יובהר, כי למועד  הבדים מושא יובהר, כי

 הדיווח החברה טרם השלימה את מסחור הטכנולוגיה פרי פיתוחה.

לעיל, ובכלל זה, לגבי האפשרות לייצור ומכירה בעתיד של  החברה והנחות הערכות, תחזיות

-גורם מתחרה, לעמידות הפעילות האנטיטקסטיל עמיד לבקטריות ווירוסים לשוק המוסדי ובנוגע ל

בקטריאלית גם לאחר מחזורי כביסה נוספים ולצמצום כמות המתכלים בהם החברה עושה שימוש 

 ניירות בחוק זה מונח כהגדרת, עתיד פני צופה מידע בבחינת הן סונית,-בתהליך האשפרה האולטרה

 מועד אשר עתידיים ואירועים התפתחויות רבדב החברה הערכות על , המבוסס1968-ערך תשכ"ח

 או כולן, להתממש שלא עשויות אלה הערכות. בשליטתה ואינו ודאי אינו, בכלל אם, התרחשותם

 אינם אשר שונים מגורמים כתוצאה, החברה ידי על שהוערך מכפי שונה באופן להתממש או, חלקן

                                                 

ו  k. pneumoniaeתקן בדיקה הנדרש בעיקר בשוק האמריקאי ותוצאותיו נמדדות באחוזים. הבקטריות שנבדקו הן  4

- s. aureus  שעות 24לאחר זמן חשיפה של . 

 k. pneumoniae. הבקטריות שנבדקו הן logarithmic scaleקה הנדרש בעיקר באירופה ותוצאותיו נמדדות ב תקן בדי 5

 .שעות 24לאחר זמן חשיפה של  s. aureus -ו 



 החברה של התקופתי בפרק א' לדוח הנזכרים הסיכון מגורמי איזה התממשות החברה ו/או בשליטת
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