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၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍LifeStraw®

water filters တို ့အား

ထုတ္ကုန္အသစ္အျဖစ္ တကမာၻလုံးသို ့

စတင္ျဖန္ ့ျဖဴးခဲ့ပါသည္။

LifeStraw® Community water filters

L
LifeStraw® Communityသည္

WHO စံနူန္ျဖင္ ့ မသန္ ့ရွင္းေသာေရကုိ

နုည္းပညာျမင္ ့ေဟာ္လိုဖိုင္ဘာမန္ဘရိန္း (

Hollow fiber filtration technology ) ျဖင္ ့ သန္ ့ရွင္းစင္ၾကယ္၍ စိတ္ခ်ရေသာ ေသာက္ေရသန္ ့ အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။
●

ေရတြင္ပါဝင္ေသာ

အဏုဇီ၀ပိုးမ်ားအားစစ္၍ဖယ္ရွားေပးပါသည္။

သို

့ျဖစ္ပါ၍ေသာက္သုးံ ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေစေသာ

ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ာ ေရာဂါ(diarrahoea , cholera ),ေရာဂါတို ့အား ကာကြယ္ ႏိုင္ပါသည္။
●

Filter ၏ စစ္ေပးႏိုင္စြမ္းအားမွာ ဗက္တီးရီးယားမ်ား ၊ ဗိုက္ရပ္စ္မ်ား ႏွုင့္ ပရိုတိုဇိုးဝါး ပါရာဆိုက္တစ္မ်ားကို ၉၉.၉၉% ထိ
စစ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

●

မည္သည့္ chemical မွ် မပါဝင္ ပါ ။

●

လွ်ပ္စစ္မီး ၊ ဘက္ထရီလည္း

မလိုအပ္ပါ ။

ေပါ့ပါးလြယ္ကူစြာျဖင့္ သယ္ယူပို ့ေဆာင္နိုင္ပါသည္။သို ့ျဖစ္ပါ၍

ေနရာေဒသမေရြးတြင္ အသံုးျပဳ နိင္ပါသည္။
●

၅၀ လီတာဆန္႔ေရစစ္အိုးျဖစ္ပါသည္။ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာလည္း ေဆးေၾကာႏွဳိင္ပါသည္။

●

ေရစစ္ႏွဳန္းမွာ ၁ နာရီလွ်င္ ၁၂ လီတာႏွဳန္း ျဖစ္ပါသသည္။

●

Filter သက္တမ္းမွာ ေရ လီတာ ၇၀,၀၀၀ မွ ၁၀၀,၀၀၀ ထိ စစ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

●

ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ပါကေရ ၁ လီတာလွ်င္ ျပား ၈၀

မွ်သာ ကုန္က်သျဖင္႔၊ ေန႔စဥ္ေသာက္ေရသန္႔

၀ယ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင္႔ကုန္က်ေသာေငြႏွင္႔ ႏွဳိင္းယွဥ္ပါကစီးပြားေရးအရ တြက္ေခ်ကိုက္ပါသည္။
●

LifeStraw® Communityကို
၊စက္ရံု

၊

အလုပ္ရံုမ်ား

၊

လူဦးေရမ်ားျပားေသာေက်ာင္းမ်ား ၊ အစိုးရရံုးဌာနမ်ား၊ ေဆးရံု ၊ ေဆးခန္းမ်ား

စာသင္တိုက္မ်ား

၊

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား

တြင္

အသံုးျပဳပါက

သန္

ေသာက္သံုးေရအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ သက္သာေစပါသည္။
●

LifeStraw® Communityကို

ေနေရာင္ျခည္ တိုက္ရုိက္ထိေတြ ့ေသာေနရာတြင္ အသံုးမျပဳ ရပါ။

LifeStraw® Family 2.0

့ရွင္းေသာ

LifeStraw® Family 2.0 သည္

WHO စံနူန္ျဖင္ ့ မသန္ ့ရွင္းေသာေရကုိ

နုည္းပညာျမင္ ့ေဟာ္လိုဖိုင္ဘာ မန္ဘရိန္း (

Hollow fiber filtration technology ) ျဖင္ ့ သန္ ့ရွင္းစင္ၾကယ္၍ စိတ္ခ်ရေသာ ေသာက္ေရသန္ ့ အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။
●

ေရတြင္ပါဝင္ေသာ အဏုဇီ၀ပိုးမ်ားအား စစ္၍ ဖယ္ရွားေပးပါသည္။ သို ့ျဖစ္ပါ၍

ေသာက္သံုးေရေၾကာင့္ ျဖစ္ေစေသာ

ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ာ ေရာဂါ(diarrhea , cholera ), ေရာဂါတို ့အား ကာကြယ္ ႏိုင္ပါသည္။
●

Filter ၏ စစ္ေပးႏိုင္စြမ္းအားမွာ ဗက္တီးရီးယားမ်ား ၊ ဗိုက္ရပ္စ္မ်ား ႏွုင့္ ပရိုတိုဇိုးဝါး ပါရာဆိုက္တစ္မ်ားကို ၉၉.၉၉% ထိ
စစ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

●

မည္သည့္ chemical မွ် မပါဝင္ ပါ ။

●

လွ်ပ္စစ္မီး ၊ ဘက္ထရီလည္း

မလိုအပ္ပါ ။

ေပါ့ပါးလြယ္ကူစြာျဖင့္ သယ္ယူပို ့ေဆာင္နိုင္ပါသည္။

သို ့ျဖစ္ပါ၍

ေနရာေဒသမေရြးတြင္ အသံုးျပဳ နိင္ပါသည္။
●

၁၂ လီတာဆန္႔ ေရစစ္အိုး ျဖစ္ပါသည္။ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာလည္း ေဆးေၾကာႏွဳိင္ပါသည္။

●

ေရစစ္ႏွဳန္းမွာ ၁ နာရီလွ်င္ ၂ . ၅ လီတာႏွဳန္း ျဖစ္ပါသသည္။

●

Filter သက္တမ္းမွာ ေရ လီတာ ၃၀၀၀၀ ထိ စစ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

●

ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ပါက

ေရ ၁ လီတာလွ်င္ ၁ က်ပ္ မွ်သာ ကုန္က်သျဖင္႔၊ ေန႔စဥ္ေသာက္ေရသန္႔

၀ယ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင္႔ ကုန္က်ေသာေငြႏွင္႔ ႏွဳိင္းယွဥ္ပါက စီးပြားေရးအရ တြက္ေခ်ကိုက္ပါသည္။
●

LifeStraw® Family 2.0ကို house hold မိသားစုမ်ား တြင္ အသံုးျပဳပါက
ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ သက္သာေစပါသည္။

www.lifestraw.com , www.vestergaard.com

သန္ ့ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရအတြက္

(3)LifeStraw® Go

(

LifeStraw® Go
filtration

သ WHO စံနူန္ျဖင္ ့ မသန္ ့ရွင္းေသာေရကုိေဟာ္လိုဖိုင္ဘာမန္ဘရိန္းအဆင့္ျမင့္ နုည္းပညာ ( Hollow fiber

technology

)

ျဖင္

ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။LifeStraw®

Go

့

သန္
is

Ulta –

့ရွင္းစင္ၾကယ္၍ပိုးမြားကင္စင္ေသာေသာက္ေရသန္

့

အျဖစ္

Hollow fiber filtration technology instantly converts

contaminated water into safe drinking water under WHO guidelines for household water treatment methods.
●

ေရတြင္ပါဝင္ေသာ

အဏုဇီ၀ပိုးမ်ားအား

ျဖစ္ေစေသာဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ာေရာဂါ(diarrhea

စစ္၍ဖယ္ရွားေပးပါသည္။

သို

,

့အားကာကြယ္

cholera

),

ေရာဂါတို

့ျဖစ္ပါ၍ေသာက္သံုးေရေၾကာင့္
ႏိုင္ပါသည္။။prevents

waterborne diseases like diarrahoea , tyhoid , cholera and worms.
●

Filter

၏စစ္ေပးႏိုင္စြမ္းအားမွာဗက္တီးရီးယားမ်ား ၊ ဗိုက္ရပ္စ္မ်ား ႏွုင့္ ပရိုတိုဇိုးဝါးပါရာဆိုက္တစ္မ်ားကို၉၉.၉၉%

ထိစစ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

Removes : minimum 99.99% of bacteria , viruses, protozoan cysts , including

cryptosporidium
●

မည္သည့္ chemical မွ် မပါဝင္ ပါ ။ Free chemical .

●

လွ်ပ္စစ္မီး ၊ ဘက္ထရီလည္းမလိုအပ္ပါ ။ ေပါ့ပါးလြယ္ကူစြာျဖင့္ သယ္ယူပို ့ေဆာင္နိုင္၍ေနရာေဒသမေရြးတြင္ အသံုးျပဳ
နိင္ပါသည္။Doesn’t require electrical power or batteries and can be carried everywhere portably.

●

Filter သက္တမ္းမွာေရလီတာ၁၀၀၀ထိစစ္ေပးႏုိင္ပါသည္။Estimated lifetime filtration capacity of 1000 Liters

