HAND HYGIENE
HIGIENA RĄK

Innowacyjne rozwiązanie
na wyciągnięcie ręki
Nowy łatwy w obsłudze
bezdotykowy dozownik
Ecolab
zapewnia lepsze przestrzeganie
higieny rąk
•

ułatwia dezynfekcję rąk

•

idealne rozwiązanie dla obszarów
zwiększonego ryzyka, jak bloki
operacyjne i oddziały intensywnej
opieki

•

długa żywotność baterii –
ok. 30 000 dozowań

•

perystaltyczna pompka
z możliwością regulacji ilości
dozowanego środka dla
zapewnienia odpowiedniej
procedury

pomaga zapobiegać
przenoszeniu zakażeń
•

wystarczy podstawić ręce
pod dozownik, aby otrzymać
odmierzoną ilość produktu

nowoczesny i estetyczny wygląd
idealnie dopasowany
do środowiska szpitalnego
•

łatwy do montażu na płytce
przylegającej do ściany

•

wymienna pompka łatwa do
zastąpienia, bez potrzeby
autoklawowania

•

dostępny w 2 wielkościach –
idealnie dopasowany do butelek
Ecolab o pojemności 500 ml i 1 l

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH
INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT
Z PRZEDSTAWICIELEM ECOLAB
DZIAŁU HEALTHCARE LUB Z BIUREM
POD NUMEREM TELEFONU: 12 2616 163.

NOWOŚĆ

HAND HYGIENE
HIGIENA RĄK

INNOWACYJNY.
WYDAJNY.
NIEZAWODNY.

Bezdotykowy dozownik
z wymienną pompką

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Możliwość zamknięcia dozownika
Łatwe zamknięcie w strefach publicznych
OPAKOWANIE

KOD
PRODUKTU

Bezdotykowy
dozownik
500 ml

1 szt.

10012743

Bezdotykowy
dozownik 1 l

1 szt.

10012741

OPIS
Wymienna pompka
Z możliwością regulacji dozowanej ilości
Długa żywotność baterii
Około 30 000 dozowań
Okienko produktowe
Łatwa kontrola poziomu płynu w butelce

Bezdotykowe dozowanie
Redukuje potencjalne przeniesienie
zakażenia

Każdy dozownik posiada
w komplecie zapasową
wymienną pompkę, zestaw
4 baterii, klucz oraz tackę
zabezpieczającą.

Wbudowana tacka zabezpieczająca
Higieniczne rozwiązanie oraz ochrona
podłóg

CZĘŚCI ZAPASOWE
DO DOZOWNIKÓW
BEZDOTYKOWYCH
OPAKOWANIE

KOD
PRODUKTU

Tacka
zabezpieczająca do
dozownika 500 ml

1 szt.

10015364

Tacka
zabezpieczająca do
dozownika 1 l

1 szt.

10015372

Klucz

1 szt.

10015375

Zamek

1 szt.

10015376

Zestaw kołków
i wkrętów

1 szt.

10015397

OPIS

Specyfikacja dozowników
PRODUKT

Dozownik bezdotykowy 500 ml

Dozownik bezdotykowy 1 l

Płytka montażowa na
ścianę do dozownika
500 ml

1 szt.

10015384

500 ml

1000 ml

Płytka montażowa na
ścianę do dozownika
1l

1 szt.

10015391

268 mm x 96 mm x 178 mm
(205 mm głębokość z tacką
zabezpieczającą)

296 mm x 101 mm x 186 mm
(235 mm głębokość z tacką
zabezpieczającą)

Ruchomy pozycjoner
butelki 500 ml

1 szt.

10015377

Ruchomy pozycjoner
butelki 1 l

1 szt.

10015383

Bardzo wytrzymały plastik ABS, kolor biały/szary

Pompka strumieniowa
do dozownika 500 ml

6 szt.

10014900

Pojedynczo pakowany w worek foliowy i karton (biały)

Pompka strumieniowa
do dozownika 1 l

1 szt.

10015196

Pompka spryskująca
do dozownika 500 ml

1 szt.

10015303

Pompka spryskująca
do dozownika 1 l

1 szt.

10015306

POJEMNOŚĆ

WYMIARY
wys. x szer. x głęb.

MATERIAŁ
OPAKOWANIE
WAGA DOZOWNIKA
KOMPATYBILNE
PRODUKTY
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ok. 0,85 kg

ok. 0,90 kg

Płynne i żelowe alkoholowe produkty do dezynfekcji rąk
oraz płynne preparaty myjące

Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków
www.ecolab.pl

