
På restaurangen

Vid en kontroll hittades tarm- och  

avföringsbakterier på samtliga 

pekskärmar hos en branschledande 

fast-food restaurang. (Källa: Metro)

Pekskärmen är här för att stanna. 

Använd den med rent samvete.
Pekskärmar för självbetjäning har blivit en del av vår vardag 

– när vi reser, shoppar och går på restaurang. Allt går lite 

snabbare, både för kunden och för den som utför tjänsten. Och 

för dig som driver företag är pekskärmen ett kostnadseffektivt 

sätt att hålla en hög servicegrad. Det är bara ett problem. 

Pekskärmar är riktiga bakteriehärdar som kan sprida smuts 

och sjukdomar från människa till människa. Paprtect är ett 

miljövänligt fingerskydd som hjälper dig att vara rädd om dig 

själv och om andra. Med en enda enkel vana startar du en 

positiv kedjereaktion och bidrar till en friskare värld. 

Fördelarna med Paprtect:

• Skyddar dig och andra från smittspridning

• Enkelt att använda

• Smidigt underhåll

• Testat med stor framgång hos branschjättar

• Räcker länge: 2 100 fingerskydd per rulle

• Pappret är återvinningsbart till 100 procent

• Dispenser av återvunnet material, tillverkad i Sverige

• Dispensern kan drivas med batteri  eller el (6V)

På flygplatsen

Pekskärmen som används för 

incheckningar på en flygplats är hem för 

mer än 250 000 bakterier/kvadrat tum. 

Det ska jämföras med toalettsitsen på 

samma flygplats, där det i genomsnitt 

bor drygt 170 bakterier/kvadrat tum. 

(Källa: Insurancequotes, UK)

Paprtect är en svensk innovation som 

minskar risken för smittspridning i offentliga miljöer. 

I butiken, på vårdcentralen  

och vid kaffeautomaten

När du trycker fram en kölapp eller 

matar in din kod till kortbetalningen 

rör ditt finger vid samma skärmar och 

knappar som hundratals personer 

har rört före dig. Samma sak gäller 

egentligen alla typer av självbetjäning – 

från kaffe- till läskautomaten.

Ett enkelt sätt att ta ansvar
Pandemin har ökat människors medvetenhet om risken 

för smitta och har förändrat vårt beteende i grunden. Vi 

är noggranna med vår handhygien och väljer aktivt bort 

situationer och platser där vi utsätter oss för smitta. Att kunna 

erbjuda en fräsch miljö och smarta hygienlösningar är helt 

enkelt bra för affärerna. Samtidigt hinner personalen inte sprita 

pekskärmar och kortläsare mellan varje användning, och du kan 

heller inte begära att dina kunder ska göra det. Med Paprtect 

minskar du enkelt risken för smittspridning i din verksamhet.
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Lösningar för alla miljöer – och 
smidigt montage
Dispensern finns med fem olika fästen. Höger- och vänsterhängd 

för pekskärm samt bordsfäste, väggfäste och golvstativ. 

Bordsfästet medföljer dispensern, övriga alternativ beställs 

separat. Dispensern monteras snabbt och enkelt med hjälp av 

tre skruvar och en skruvdragare – du behöver alltså ingen extra 

installationshjälp.

Ett smart led i ditt 
hållbarhetsarbete
Paprtect är en naturlig del av din verksamhets 

hållbarhetsarbete och har utvecklats för att möta flera av 

målsättningarna i Agenda 2030. Genom att möjliggöra och 

uppmuntra till ändrat beteende kan vi bidra till minskad 

smittspridning och bättre hälsa. Pappret är tillverkat av 

ett innovativt naturmaterial och är återvinningsbart till 

100 procent. Även kärnan kan återvinnas. Dispensern är 

svensktillverkad av konsumentåtervunnen plast. 

Agenda 2030 – Globala målen för 
hållbar utveckling:

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och 

verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar

 

Hållbar konsumtion och produktion

Så här enkelt byter du rullen 
1. Lås upp dispensern med nyckeln

2. Fäll upp locket och vinkla fronten framåt

3. Lyft ur den tomma rullen

4. Släng kärnan till återvinning

5. Sätt i en ny rulle

6. Fäll tillbaka fronten

7. Trä pappret genom öppningen

8. Se till att markeringen är centrerad över fingerhålet

9. Stäng luckan och ta ut nyckeln

Så fungerar Paprtect
1. Sätt fingertoppen mot den svarta markeringen på pappret 

och tryck hårt tills det tar emot

2. Pappret appliceras på fingret

3. Nu är du skyddad mot smitta!

4. Tryck med fingret på touchskärmen

5. När du är klar är det enkelt att ta loss pappret, med hjälp av 

tummen

6. Pappret läggs i den tillhörande papperskorgen för 

kompostering


