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Preface
Medical textiles are a major growth area within the 
technical textiles industry and the range of applications 
continues to grow and increase in diversity with every 
new development.

With issues such as a rising population and increasing 
concerns surrounding the environment and infection 
prevention, the need to understand and improve hygiene 
and healthcare products has become increasingly 
important.



From our inner wear to outer wear, from the beds we sleep 
in to the pillows that provide us good sleep to the textiles 
that suffer the most wear and tear, hygiene textiles are 
necessary to keep us healthy and active.

This presentation will provide you with the latest 
developments in healthcare materials of hygiene and 
infection control and the viability for the products in our 
diversified market.



Hygienic Pillows:
The Pillows we use are to be as hygienic as the clothes we 
wear.
The process of manufacturing such hygienic pillows with 
the latest technology is quite easy with machinery which 
can be produced in India.



Hygienic Socks:
The socks we wear need to be hygienic in order to avoid 
bacterial growth and foul odor from our feet and from our 
shoes after wearing the socks.
The even help to keep our blood from clotting while being 
seated continuously. 

Example-IT socks



Socks Manufacturing Units
Various types of machinery are available for the 
purpose of producing medicated socks.
These socks can be used at various instances such as in 
hospitals as hospital socks
in flights as flight socks
in the IT industry as IT socks



Non‐Woven Hygiene Pad for 
any purpose
Various types of machinery are available for the purpose of 

producing medicated socks.
These socks can be used at various instances such as in hospitals 
as hospital socks
in flights as flight socks
in the IT industry as IT socks



APPLICATIONS OF HYGIENE TEXTILES
காதார ெட ைட பய ப இட க -

Surgical Masks - ச ஜிக மா
Face wipes - க ைட க
Baby wipes- ழ ைத கான ைட க
Make up wipes - ேம க ைட க
Wound dressing - காய க ம அ ைவ

சிகி ைச க க
Industrial cleaning- இய திர கைள த

ெச வத

And many more.. ம பலஇட கள பய
ப தலா



Surgical Masks ‐ச ஜிக மா

Surgical and Daily usage Mask -

அ ைவசிகி ைசக் கு
ம தினச உபேயாகி க யமா வைகக



Machine used ‐உபேயாகி க ப இய திர



Medicated Face, hand and body wipes
க ,ைகம உட

ைட க

உ க ைடயெதாழி நி று வனம் ெபய

Can be used to wipe off dirt and sweat from the hands and face and to freshen up

ைகம க திைன ைட க, க தி ண சி ெகா க



Advantages 



Baby wipes
ழ ைத கான ைட க

ழ ைதைய தமாக காதாரமாக ைவ ெகா ளஉத

It helps to keep babies and small infants clean ,healthy and infection free

உ க ைடயெதாழி தாபன ெபய



Types of Baby wipe packaging  



Toilet wipes
For Adults:

For Children



Make up wipes
ேம க ைட க

Helps Beauticians, artists and makeup users to remove their make-
up easily and hygienically. 

அழ நிலய கள , கைல ைறையேச தவ க ம
சாதாரனம க க தி உடலி அழ
சாய க , க ம திரவய கைளந க பய ப



Machine used ‐உபேயாகி க ப இய திர



Wound dressing 
காய க ம அ ைவ
சிகி ைசக க

The treated non woven material can be used for wound 
and surgical dressing.
காய க ம அ ைவசிகி ைச க க ேபாட
இரசாயனதிரவய களா ப வ ப த ப ள



Wipes used as Repellents
ெகா ம சிகைளவ ர ட
ைட க



Industrial cleaning
இய திர கைள த ெச வத

Chemically treated non woven industrial wipes and 
cleaning cloths are useful in cleaning machines and tools
இரசாயனதிரவய களா ப வ ப த
ப ள ைட க இய திர கைள த
ெச ய பய ப



Worker Towel 

ெதாழி நி வண கள இய திர ைள
தமாக காதாரமாக

ைவ ெகா ள பய ப



Specifications



Microfibre Cloth



House hold and Computer cleaning wipes
வ ம க ட த ெச ய

ைட க

There are chemically treated and medicated wipes available for 
household and computer cleaning in order to avoid infections 
and to keep them clean and hygienic
வ உ ளஉபேயாக ெபா க ம
க ட த ெச ய ைட க ேதைவ
ஏ றவா உ ளன



Computer Wipes 
க ட த ெச ய ைட க
க ட த ெச ய ைட க ேதைவ

ஏ றவா உ ளன



Optical cleaning wipe 
க ணா ைட க



Veterinary uses

மி க க ம ெச ல ப ராணகைள
பராம க பய ப



Types of packaging



Sample Packets‐Specification



Packets‐Specification



For further details    ேம வவர க
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