
כיצד פועל המסנן?

מערכת הסינון הדו-שלבית כוללת הרכב מסנן בלעדי ומוגן בפטנט 
של גרגירים חופשיים, הכוללים תערובת זאוליט ופחם קוקוס דק, וכן 
את המארז המקופל הבלעדי והמוגן בפטנט, אשר נועד לסנן מזהמים 

ביולוגיים, כימיים ומקריים. הוא עושה זאת בקצב זרימה מדהים - כמו 
לשתות מים דרך קשית.

?NSF האם המסנן שלכם עומד בתקני

ה- EPA וה- NSF קבעו אילו מזהמים הם המסוכנים ביותר לבריאותנו 
וקבעו מגבלות למזהמים אלה. הרשימה אינה מקיפה - אבל מהווה את 
ההמלצה הטובה ביותר ומסגרת להתייחסות. אנחנו בודקים הרבה יותר 

מזהמים. באפשרותכם לקרוא עליהם באתר האינטרנט שלנו, שם תמצאו 
את הרשימה המלאה של מזהמים אותם אנחנו בודקים. בנוסף, מבחינת 
המזהמים המיקרוביולוגיים והכימיים העיקריים, אנחנו עומדים בתקנים 

הללו ואף עולים עליהם.

מדוע עלי להשתמש במסנן כאשר יש לי מים בבקבוקים?

מרבית האנשים חושבים שמי ברז בטוחים לשתייה, אך הם אינם מבינים 
שהחיידקים והוירוסים יכולים לשחות בכוס השתיה שלכם ושאריות של 

מתכות רעילות ומזהמים תעשייתיים נמצאות כמעט בכל מערכת מים 
עירונית. החוקים לפיקוח על מי ברז בארה”ב לא עודכנו למעלה - 40 

שנה והממשלה דורשת בדיקות רק ל- 91 מתוך אלפי מזהמים הידועים 
כמסוכנים.

האם מי ברז אינם בטוחים לשתייה?

מי ברז יכולים להיות מזוהמים במגוון זיהומים שתאגידי המים העירוניים 
שלכם עשויים שלא לבדוק. מזהמים אלה מכונים “מזהמים מקריים”. 

לדוגמה, האם ידעתם שהתרופות אותן נוטל השכן עשויות להופיע במי 
הברז במטבח שלכם? תרופות רבות, כגון אנטיביוטיקה וגלולות למניעת 

הריון, עוברות כמעט ללא שינוי דרך גוף האדם וחוזרות דרך אספקת 
המים שלנו. חוקרים מוצאים כדרך שגרה אלפי תרופות בדוגמיות מי 

ברז ואפילו בנהרות ובאגמים שלנו, כולל משככי כאבים, נוגדי דיכאון, 12 
ואפילו סמים מסוכנים יותר, כגון מתאמפתמינים וקוקאין.

מרבית האנשים חושבים שמי ברז בטוחים לשתייה, אך הם אינם מבינים 
שהחיידקים והוירוסים יכולים לשחות בכוס השתיה שלכם ושאריות של 

מתכות רעילות ומזהמים תעשייתיים נמצאים כמעט בכל מערכת מים 
עירונית.

האם מסנן המים Puritii משנה את רמת החומציות של המים?

מסנן המים Puritii מעלה במעט את רמת החומציות של מים הנכנסים 
לבקבוק, אבל השינוי הוא כל כך מזערי, שאיננו מדווחים עליו ואיננו 

טוענים שהמסנן מספק מים בסיסיים. מים בסיסיים הם אופנה הולכת 
ומתחזקת. הם עשויים לספק מספר יתרונות בריאותיים, אבל כיום יש 

לכך גיבוי מדעי מועט ביותר. כל רכיב שאנחנו מכניסים לגופנו )מזון, 
מים, תוספים וכד’( הוא ברמת חומציות אשר עשויה להיות חומצית 

או בסיסית. סודה, לדוגמה, היא בדרך כלל ברמת חומציות של בין 2-3 
ודומה לשתייה של חומץ לא מדולל. במרבית הירקות והפירות יש 

רכיבים חומציים. לאמירה שלמים חומציים יש השפעה על הבריאות, 
מעבר לתזונה נאותה ברמת חומציות הולמת, אין סימוכין מדעיים כרגע.

לכל מערכת איברים בגופנו יש רמת חומציות קבועה ואת היכולת לסנן 
רכיבים אשר נכנסים אליה, בין אם הם חומציים או בסיסיים. מסנן 

המים Puritii מסיר כימיקלים, חיידקים ווירוסים מסוכנים, אשר נפוצים 
במי ברז ובבקבוקים, תוך שמירה על רמת החומציות המקורית )רמת 

החומציות של מי ברז מווסתת לעמוד על בין 6.5 ל- 9.5 לכן, מי הברז 
שלכם עשויים להיות כבר חומציים(.

כיוון שאין באפשרותנו להמליץ באופן מוחלט על מים חומציים מבחינה 
בריאותית, לא כללנו את המאפיין הזה במסנן המים Puritii ואיננו 

מתכננים לשלב אותו בגרסאות העתידיות של המוצר.

האם באפשרותי לסנן מי ים?

המסנן של Puritii נועד במיוחד לסנן מים מתוקים, לא מים מלוחים.

האם Puritii מייצר “מי אפס”?

מי אפס הם מים שעברו התפלה כפולה, כך שאינם מכילים מינרלים 
מועילים. מים מותפלים מוכרים גם בשם “מים רעבים”, כיוון שהם 

מושכים אליהם מינרלים מהגוף עצמו, תהליך המכונה כלציה )יצירת 
כלט(, המזיק לגוף. לאחר שהמים עוברים דרך הכליות, חלק מהרכיבים 

המזינים החיוניים הללו מסולק מהגוף ושימוש לאורך זמן יכול לגרום 
למחסור מזיק במינרלים. בעוד ש- Puritii מסיר כימיקלים מזיקים, 

רעלים, מתכות כבדות ותרכובות אורגניות נפיצות, הוא אינו מסיר את 
המינרלים החיוניים הללו ולכן, אינו מייצר מה שמוכר בשם “מי אפס”.

כמה זמן מחזיק המסנן?

השימוש ופרק הזמן המומלצים להחלפה של מסננים הם 227 ליטר - או 
בערך 3 חודשי שימוש יומיומי.

האם מסנני המים ניתנים למיחזור?

 Puritii המסנן חוסך מעל 450 בקבוקי מים מפלסטיק ליחידה. גם בקבוקי
מיועדים לשימוש חוזר וניתנים למיחזור.

?Puritii מה באפשרותי לסנן באמצעות בקבוקי המים

Puritii נועד במיוחד לסנן רכיבים בלתי רצויים שמקורם במים מתוקים. 
הוא לא נועד לסנן נוזלים אחרים, כגון קפה, משקאות מוגזים, תה, מים 

מלוחים, מיצים וכד’.

שאלות נפוצות



לאחר הסינון, בדיקה העלתה שעדיין יש רכיבים במים שלי. למה 
זה קורה?

המסננים שלנו פועלים להסרה של רכיבים מזיקים, כגון רעלים 
וכימיקלים, בזמן שהם מותירים מאחוריהם מינרלים מועילים, לבריאות 

אופטימלית. מינרלים אלה הם הרכיבים המופיעים בבדיקה שלך.

כמה מים מכיל כל בקבוק כאשר המסנן נמצא בתוכו?

 ,BPAs אקולוגי, נטול Tritan™ כל בקבוק מכיל 710 מ”ל ועשוי פלסטיק
PBSs או כל ביספנול אחר וכן נטול EA. בקבוקי המים Puritii חסינים כנגד 

נזילות, בטוחים לשימוש במדיח ומושלמים לבית, למשרד ולדרכים!

האם המערכת לטיהור מים Puritii מוציאה את הפלואוריד?

בדיקות העלו שקצב ההסרה של מסנן המים Puritii עומד על 41.3% 
כאשר הוא בא במגע עם פלואוריד.

מדוע המים נראים עכורים בפעם הראשונה שהשתמשתי במסנן?

ייתכן ותבחינו באבק פחם דק רק בפעם הראשונה בה משתמשים במסנן. 
החלק הזה של המסנן בטוח לחלוטין לשימוש ואינו מזיק למערכת 

העיכול, ומקורו בעיצוב המסנן ובתערובת הבלעדית והמוגנת בפטנט של 
זאוליט ופחם קוקוס טחון דק.

מה זה “מארז מקופל” ומה הוא עושה?

פעולתו מזכירה מאוד רשת, אשר מוודאת שלא נכנסים מזהמים - וזוהי 
רשת גדולה בהרבה מהמסנן הקודם. רשת זו מונעת, למעשה, מהמזהמים 

מלהיכנס למסנן.

היבט ייחודי נוסף של המסנן הוא, שהוא פולט מטען אלקטרוסטטי חיובי, 
אשר מושך אליו לכלוכים מיקרוביולוגיים וכימיים הטעונים במטען 

שלילי ובכך, הוא למעשה פועל כמגנט, הלוכד את המזהמים הללו בתוך 
המסנן.

גם המסנן עצמו קוטל חיידקים.

האם המסנן החדש מתאים גם לבקבוקי המים הישנים?

כן, יש לנו מתאם למסנן אשר יתאים גם לבקבוקי הפלסטיק וגם לבקבוקי 
פלדת האל-חלד. מובן שאנחנו ממליצים בחום לנסות את הבקבוק 

.Tritan החדש, העשוי פלסטיק

איך לאחסן את המסנן?

ניתן לאחסן מסנני מים Puritii סגורים באריזתם המקורית באזור שבו 
הלחות נמוכה, הרחק מטמפרטורות קיצוניות, למשך של עד שנה אחת.

לשם אחסון מסננים משומשים, יש לייבש אותם היטב ולשים אותם 
בשקית אטומה. בדקו את המסנן לפני שאתם משתמשים בו שוב, לוודא 

שאין עליו סימני עובש או נזק.

מה מסיר המסנן?

ראו להלן:

מזהמים מקריים

איבופרופן

A ביספנול

נפרוקסן

חומצה 
פרפלוארו-אן-

)PFOA( אקטנואית

פרפלואורואוקטן 
סולפונאמיד 

)PFOSA(

אסטרון

הפרעות בכליות, שיבוש המערכת 
האנדוקרינית

שיבוש המערכת האנדוקרינית, 
סרטן

% קצב ההסרה השפעות אפשריות על הבריאות*
Puritii של

הפרעות בכליות, שיבוש המערכת 
האנדוקרינית

שיבוש המערכת האנדוקרינית, 
הפרעות בפוריות ובהתפתחות 

הנוירולוגית

שיבוש המערכת האנדוקרינית, 
הפרעות בפוריות ובהתפתחות 

הנוירולוגית

נזק לפוריות

99.5

99.5

99.5

94.4

94.1

99.6

מיקרוביאלים

חיידקים

וירוסים

טפילים

מחלות במערכת העיכול

% קצב ההסרה השפעות אפשריות על הבריאות*
Puritii של

מחלות במערכת העיכול

מחלות במערכת העיכול

>99.9999

99.5

>99.997



טריהאלומתנים

 ברומודי-
כלורומתן

 כלורודיברו
מומתן

ברומופורם

כלורופורם

נזק לשרירים, למערכת העצבים

נזק לשרירים, למערכת העצבים

% קצב ההסרה השפעות אפשריות על הבריאות*
Puritii של

נזק לשרירים, למערכת העצבים

נזק לשרירים, למערכת העצבים

95

95

95

95

מתכות כבדות

עופרת

ארסן

נחושת

כרום

כספית

נזק לכליות, למערכת העצבים

עור, מערכת העצבים

% קצב ההסרה השפעות אפשריות על הבריאות*
Puritii של

מחלות במערכת העיכול

הפרעות בכבד, בכליות, במחזור 
הדם

נזק לכליות, למערכת העצבים

>99.3

>99

>99.5

59.3

99.8

קוטלי מזיקים

די די טי-’4,4

לינדן

אלדרין

אנדוסולפן 1

סרטן, נזק לפוריות

נזק לכבד, לכליות, למערכת העצבים

% קצב ההסרה השפעות אפשריות על הבריאות*
Puritii של

סרטן, נזק לפוריות

נזק לכבד, לכליות

>95

>99.3

>96.3

>98.2

כימיקלים

כלור

סטירן

פלואוריד

איסופרופילבנזן

בנזן

גירוי בעיניים/באף, חוסר נוחות 
בבטן

סרטן, לוקמיה, אנמיה

% קצב ההסרה השפעות אפשריות על הבריאות*
Puritii של

הפרעות שונות, כולל במוח 
ובבלוטת התריס

סרטן, לוקמיה, אנמיה

סרטן, לוקמיה, אנמיה

97.9

>99.8

41.3

>99.9

97.8

 ,GTW1( 1 המסננים המסופקים הושרו במיכל של מי בדיקה רגילים סוג
NSF P231(. מי הבדיקה נשאבו דרך המסנן בלחץ של 3.50 אינץ’ כספית. 

כל מסנן עבר הכנה באמצעות הזרמה של 10 ליטרים של GTW1 לפני 
 GTW1 -שהועמד באתגר הסינון. המזהמים שנבדקו באתגר הוספו ל
)ברמת חומציות 7.5( ועורבבו היטב. כל מסנן הושרה במי האתגר, 

שהוזרמו דרך כל אחד מהמסננים בקצב זרימה של 833-909 מ”ל/דקה 
בערך, בלחץ של 3.50 אינץ’ כספית. לאחר הזרמה של 1 ליטר מי אתגר 

דרך המסנן, נלקחו דוגמיות מהמים, שנאספו במיכלים סטריליים.

.NSF/ANSI הבדיקה בוצעה על פי המתודולוגיה של תקני הבדיקה של

815-K-97-002 EPA המקור להשפעות בריאותיות אפשריות: חוברת*


