
PRECYZYJNE DOZOWANIE 
PREPARATÓW  
DO HIGIENY RĄK

TM



Zalety Korzyści

Uniwersalny
Dozownik nadaje się do wszystkich typów 
produktów: żeli, płynów i pianek

Łatwy do uzupełnienia i dopasowania system 
dozujący

Eleganckie wykonanie ze wskaźnikiem niskiej 
ilości produktu i wyraźnie widoczną datą 
ważności

Bezdotykowe dozowanie
Energooszczędny bezdotykowy dozownik 
NexaTM działa o 44% dłużej1

Niekapiąca pompka
Opatentowana niekapiąca pompka użyta  
w dozowniku zasysa nadmiar produktu, 
zapobiegając kapaniu

OPIS

  System zamknięty bez dostępu 
powietrza – bezpieczeństwo 
użytkowania, redukcja ryzyka zakażenia 
krzyżowego
  Bakteriostatyczny – przycisk dozownika 
manualnego pokryty jest powłoką, która 
hamuje rozwój bakterii
  Możliwość zmiany dozowania – opcja 
małej i dużej dozy
  Bez strat produktu – zasysająca się 
butelka umożliwia jego optymalne 
wykorzystanie
  Mniejsze zużycie baterii – energii 
wystarcza na 44% dłużej1. Wersja 
bezdotykowa korzysta ze 
standardowych baterii, które łatwo 
wymienić

  Mniej odpadów opakowaniowych – 
ochrona środowiska
  Wygoda – jeden rodzaj butelki do 
wszystkich typów dozownika Nexa
  Jednorazowe pompki – wyższy poziom 
higieny, brak konieczności 
reprocesowania, wyeliminowane ryzyko 
kontaminacji
  Łatwość montażu – możliwość 
wykorzystania istniejących otworów  
lub przyklejenia dozownika

DOSKONAŁE WYNIKI TESTÓW UŻYTKOWYCH1

URZĄDZENIA  
I POMOCE DOZUJĄCE

NexaTM - system do higieny rąk
Skuteczna i bezpieczna higiena rąk

INFORMACJE TECHNICZNE

MATERIAŁ

Bardzo wytrzymały plastik ABS, 
kolor biały/szary

WYMIARY

Szerokość: 139,7 mm 
Wysokość: 236,2 mm  
Głębokość: 101,6 mm

DOSTĘPNE PRODUKTY

Produkt Opakowanie 
zbiorcze

Kod 
produktu

Manualny 
dozownik 
Nexa™

6 szt. 10034446

Bezdotykowy 
dozownik 
Nexa™

6 szt. 10034392

Przycisk łokciowy 
do Nexa™ (szary) 6 szt. 10050906

Regulator 
dozowania do 
Nexa™

1 szt. 10032271

Tacka 
zabezpieczająca 
do Nexa™

1 szt. 10032305

Klucz do Nexa™ 10 szt. 10032377

Zestaw 
zamykający do 
Nexa™ (2 klucze 
i 10 zamków)

1 zestaw 10032375

Pojemnik na 
baterie do 
Nexa™

1 szt. 10034389

Płytka ścienna 
do Nexa™  
(15,24 x 30,48 cm)

1 szt. 10034391

Wymienny 
klawisz 
manualny do 
Nexa™ (szary)

1 szt. 10034390
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93%
„Nieprzeciętna łatwość użycia”

„Używałoby dozownika, 
gdyby był już dostępny”

„Poleciłoby znajomym”

88%

87%

1. Testy wśród użytkowników



NexaTM - system do higieny rąk
Informacje dotyczące montażu

URZĄDZENIA
I POMOCE DOZUJĄCE

MONTAŻ

Urządzenie można zamontować przy 
pomocy śrub, kołków rozporowych 
oraz taśm.

1.  Wyczyść i dokładnie osusz ścianę, 
na której ma zostać zamontowany 
dozownik. W przypadku twardych 
powierzchni, takich jak płytki 
ceramiczne, dobrze sprawdzają 
się chusteczki nasączone 
alkoholem.

2.  Zastosuj śruby Ø10 oraz 
odpowiednie kołki (użyj 
co najmniej 2 śrub do 
przymocowania dozownika do 
ściany, rozmieszczając je możliwie 
najdalej od siebie).

3.  Przyłóż urządzenie do ściany 
w pożądanym miejscu. 
Wykorzystując otwory z tyłu 
dozownika jako szablon, oznacz 
ścianę ołówkiem lub ostrym 
przedmiotem.

4.  Stosując wiertło rozmiaru 
odpowiadającego kołkom, nawierć 
otwory.

5.  Włóż kołki w otwory.

6.  Usuń folię ochronną z taśmy 
przymocowanej do tylnej części 
dozownika. Upewnij się, że 
urządzenie jest prawidłowo 
umiejscowione. Zamontuj 
urządzenie w pożądanym miejscu 
poprzez dociśnięcie go do 
powierzchni montażowej.

7.  Otwórz przednią pokrywę 
i dociskaj tylną płytę przez 
przynajmniej 30 sekund, aby 
zapewnić dobre wiązanie między 
taśmą a ścianą.

8. Wprowadź śruby do kołków.

MONTAŻ

Montaż urządzenia przy pomocy śrub, kołków rozporowych i taśmy

Dozownik został zaprojektowany w taki sposób, aby pasować do różnych otworów na 
śruby, zarówno dozowników Ecolab, jak i niektórych oferowanych przez innych 
producentów. Dzięki właściwemu umiejscowieniu dozownika na ścianie, możliwe zatem 
będzie wykorzystanie poprzedniego układu kołków rozporowych. Aby umożliwić dostęp 
do urządzenia osobom niepełnosprawnym, sugerujemy montaż na wysokości między  
38,1 cm a 121,9 cm od podłogi.

otwór na klucz

przycisk
zwalniający pokrywę

kontrolka stanu
dozownika

otwory montażowe

uchwyt pompki

komora baterii
zamykana śrubą
radełkowaną (2x)

fiszka
zabezpieczenia baterii

regulator ilości
dozowanego produktu

przełącznik pokrywy

zamek
(wyposażenie dodatkowe)



Zalety Korzyści

Estetyczny wygląd
Eleganckie wykonanie z możliwością wymiany 
grafiki. Stabilna podstawa, zapobiegająca 
przemieszczaniu się dozownika.

Bezdotykowe dozowanie
Energooszczędny bezdotykowy dozownik 
NexaTM działa o 44% dłużej1

Wyjmowana podstawka pod dozownik
Ochrona podłogi przed działaniem środków 
dezynfekcyjnych

Łatwe czyszczenie i dezynfekcja
Możliwość mycia i dezynfekcji przez przetarcie
przy użyciu środków ogólnie dostępnych

URZĄDZENIA  
I POMOCE DOZUJĄCE

Stacja dozująca NexaTM

Skuteczna i bezpieczna higiena rąk

INFORMACJE TECHNICZNE

MATERIAŁ

Metal i plastik

WYMIARY

Szerokość: 190,5 mm  
Wysokość: 1219,2 mm  
Głębokość: 190,5 mm

WAGA

12,7 kg

DOSTĘPNE PRODUKTY

Produkt Opakowanie 
zbiorcze

Kod 
produktu

Stacja 
dezynfekcyjna do 
Nexa™

1 szt. 10034851

Bezdotykowy 
dozownik 
Nexa™

6 szt. 10034392

1. Testy wśród użytkowników



Dermados® – dozowniki łokciowe
Łatwe i higieniczne dozowanie preparatów do higieny rąk

INFORMACJE TECHNICZNE

MATERIAŁ

  Obudowa: Tworzywo sztuczne 
(ABS)

  Tylna płytka ścienna: 
Polioksymetylen (POM)

  Pompka tłokowa: Tworzywo 
sztuczne

TRWAŁOŚĆ URZĄDZEŃ

Odporność na korozję nawet  
w przypadku zastosowania środków 
dezynfekcyjnych i myjących

WYMIARY

Wymiary obudowy wraz z ramieniem

  Dermados 500 ml:  
Szerokość: 80 mm 
Wysokość: 285 mm 
Głębokość: 107 mm

  Dermados 1 L: 
Szerokość: 102 mm 
Wysokość: 345 mm 
Głębokość: 207 mm

WAGA

  Dozownik o poj. 500 ml - ok.  500 g

  Dozownik o poj. 1 litr - ok. 700 g

AKCESORIA

Tacka zabezpieczająca do 
dozownika Dermados 500 ml.

Ilość miejsca potrzebnego 
na ścienny dozownik z tacką 
zabezpieczającą: wysokość = 375 
mm, waga tacki: ok. 200 g.

URZĄDZENIA  
I POMOCE DOZUJĄCE

Zalety Korzyści

Higieniczne dozowanie preparatów do higieny 
rąk

Niezawodna aplikacja we wszystkich 
obszarach

Pompka z możliwością regulacji dozowanej 
ilości preparatu w przedziale od 0,5 do 1,5 ml 
lub alternatywnie pompka do dozowania 
preparatów myjących w postaci piany

Ekonomiczne dozowanie preparatów

Możliwość dozowania preparatów 
dezynfekcyjnych do rąk, mydeł i kremów

Uniwersalne zastosowanie

Łatwy do utrzymania w higienicznej czystości

Element pompki daje się łatwo wyjąć, można 
poddać go myciu w myjniach-dezynfektorach 
lub też autoklawować (121° C, 1 bar, wyłącznie 
pompki wykonane ze stali nierdzewniej). 
Pozostałe elementy dozownika można myć  
w myjniach-dezynfektorach lub ręcznie

Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego 
odpornego na zarysowania

Tworzywo zachowuje swoją trwałość nawet 
przy długim okresie eksploatacji dozownika

Wymienne pompki

  

Dzięki łatwej wymianie pompki, ścienny 
dozownik do produktów płynnych staje się 
dozownikiem do produktów w piance

21 3

4 5



Dermados® - dozowniki łokciowe
Informacje dotyczące montażu

MONTAŻ

Montaż dozownika w odpowiednim 
miejscu na ścianie przebiega 
poprzez wywiercenie otworów 
przy pomocy wiertarki. W tym 
celu potrzebny będzie również 
śrubokręt lub wkrętarka elektryczna. 
Niezbędne śruby i kołki rozporowe 
znajdują się w dostarczonym 
pakiecie. Jeśli w ścianie znajdują 
się już otwory, nie trzeba nawiercać 
nowych, lecz można wykorzystać 
płytkę montażową.

DOSTĘPNE PRODUKTY

Produkt Opakowanie 
zbiorcze

Kod 
produktu

Dermados foam 
400 ml  
(do piany)

1 szt. 10097150

Dermados 500 ml 1 szt. 10000004

Dermados 1 L 1 szt. 10004423

Dermados 1 L 
(z kluczem) 1 szt. 10000021

Tacka zabez-
pieczająca do 
Dermados

10 szt. 10099826

Pompka do 
Dermados foam 10 szt. 10017775

Pompka do 
Dermados 50 szt. 10000169

Ramię do 
Dermados 
(czerwone)

5 x 4 szt. 10026606

Ramię do 
Dermados  
(żółte)

5 x 4 szt. 10026607
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URZĄDZENIA  
I POMOCE DOZUJĄCE

Zastosowanie płytki montażowej Zastosowanie płytki montażowej



Tacka zabezpieczająca  
do Dermados®

Higieniczne rozwiązanie oraz ochrona podłóg

INFORMACJE TECHNICZNE

MATERIAŁ

Bardzo wytrzymały plastik ABS.

KOMPATYBILNOŚĆ 
MATERIAŁOWA 

Materiał, z którego wykonana jest 
tacka, jest odporny na ogólnodostępne 
preparaty myjące i dezynfekcyjne.

WYMIARY

Szerokość: 130 mm 
Wysokość: 190 mm 
Głębokość: 180 mm 
Wysokość potrzebna do 
zamontowania dozownika 
łokciowego Dermados® wraz z tacką 
zabezpieczającą: 375 mm.

WAGA

ok. 200 g

WYGLĄD

Kształt, wygląd oraz kolorystyka 
dopasowana do dozownika Demados®.

DOSTĘPNE PRODUKTY

Produkt Opakowanie 
zbiorcze

Kod 
produktu

Tacka 
zabezpieczająca 
do Dermados

10 szt. 10099826

Dermados 500 ml 1 szt. 10000004

Dermados foam 
400 ml 
(do piany)

1 szt. 10097150

Dermados 1 L 1 szt. 10004423

Zalety Korzyści

Chroni podłogę przed produktami do 
dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk

Pewna aplikacja w każdym miejscu, 
zapobieganie niebezpieczeństwu 
przypadkowego poślizgnięcia się przez 
personel, pacjentów czy odwiedzających.
Zabezpieczenie powłok akrylowych przed 
preparatami alkoholowymi

Prosty i błyskawiczny montaż bez potrzeby 
wiercenia dodatkowych otworów w ścianie

Oszczędność czasu, możliwość zamontowania 
do już wiszących dozowników

Łatwe czyszczenie i dezynfekcja
Możliwość mycia i dezynfekcji przez przetarcie 
przy użyciu środków ogólnie dostępnych

Wykonana z łatwego do pielęgnacji, twardego  
i wytrzymałego plastiku

Możliwość maszynowego mycia i dezynfekcji w 
myjniach-dezynfektorach (w temperaturze do 60°C)

Idealne dopasowanie do dozownika łokciowego 
Dermados oraz MAX

Estetyczny wygląd, łatwy montaż

MONTAŻ

Łatwe mocowanie tacki pod dozownikiem łokciowym. Nie wymaga wiercenia dodatko-
wych otworów w ścianie.

Aby zamontować tackę, należy zdjąć obudowę dozownika i wyjąć butelkę (analogicznie 
jak w trakcie wymiany / uzupełnienia wkładu). Następnie nasunąć tackę zabezpieczającą 
przed kapaniem, włożyć z powrotem butelkę i nałożyć obudowę na dozownik.

Wszystkie kroki zostały zilustrowane na rysunkach poniżej.

1 2

43

URZĄDZENIA  
I POMOCE DOZUJĄCE



URZĄDZENIA  
I POMOCE DOZUJĄCE

Stojak Dermados® Mobile 500 ml
System dedykowany zapobieganiu zakażeniom  
w holach i recepcjach placówek medycznych

DOSTĘPNE PRODUKTY

Produkt Opakowanie 
zbiorcze

Kod 
produktu

Stacja 
Dermados® 
Mobile 500 ml

1 szt. 10200536

Dermados 500 ml 1 szt. 10000004

Dermados AK 
ALU 500 ml 1 szt. 10000288

OPIS

Mobilny stojak ze środkiem dezynfekcyjnym, wykonany ze stali nierdzewnej jest 
uniwersalnym rozwiązaniem przeznaczonym do różnych lokalizacji. Montaż, obsługa  
i czyszczenie są łatwe i szybkie.

Urządzenie to służy do zapobiegania zakażeniom w holach i recepcjach placówek 
medycznych, można je stosować z butelkami dozującymi o pojemności 500 ml, a także 
wyposażone jest w stabilną płytę podłogową. 

DOSTARCZANE ELEMENTY

Mobilny stojak Dermados® dostarczany jest w zestawie do montażu wraz  
z następującymi częściami:

  Statyw

  Dozownik Dermados® AK ALU

  Tacka ociekowa

  Zestaw elementów montażowych

  Instrukcja “Higienicznej dezynfekcji rąk”

  Instrukcja montażu i obsługi

UWAGA
Należy regularnie sprawdzać funkcjonalność dozownika środka dezynfekcyjnego, a także 
czyścić powierzchnie zewnętrzne.

Stojak Dermados® 
Mobile 500 ml



Dozownik bezdotykowy
Innowacyjne rozwiązanie na wyciągnięcie ręki

INFORMACJE TECHNICZNE

MATERIAŁ

Bardzo wytrzymały plastik ABS

WYMIARY

  Dozownik bezdotykowy 500 ml:  
Szerokość: 96 mm  
Wysokość: 268 mm  
Głębokość: 178 mm 
(205 mm głębokość z tacką za-
bezpieczającą)

  Dozownik bezdotykowy 1 l: 
Szerokość: 101 mm 
Wysokość: 296 mm  
Głębokość: 186 mm 
(235 mm głębokość z tacką 
zabezpieczającą)

WAGA

Dozownik o poj. 500 ml - ok. 850 g 
Dozownik o poj. 1 l - ok. 900 g

WYGLĄD

Kolor: biały/szary

DOSTĘPNE PRODUKTY

Produkt Opakowanie 
zbiorcze

Kod 
produktu

Dozownik 
bezdotykowy 
500 ml

1 szt. 10012743

Dozownik 
bezdotykowy 1 l 1 szt. 10014900

Pompka 
strumieniowa 1 szt. 10014900

Zalety Korzyści

Sterowany czujnikiem, bezdotykowy dozownik 
ścienny

Higieniczne dozowanie preparatów do higieny 
rąk z systemu zamkniętego

Łatwy do utrzymania w czystości, ekonomiczny

• Wymienna pompka łatwa do zastąpienia, 
bez potrzeby autoklawowania

• Długa żywotność baterii  
– około 30 000 dozowań

Perystaltyczna pompka z możliwością regulacji 
dozowanej ilości preparatu

Regulacja dozowanej ilości:
1,6 ml; 3,2 ml; 4,8 ml; 6,4 ml

OPIS

  Zapewnia lepsze przestrzeganie higieny 
rąk:
• ułatwia dezynfekcję rąk 
•  idealne rozwiązanie dla obszarów 

zwiększonego ryzyka, jak bloki 
operacyjne i oddziały intensywnej 
opieki

•  długa żywotność baterii – około 
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

URZĄDZENIA  
I POMOCE DOZUJĄCE

Możliwość zamknięcia 
dozownika 
Łatwe zamknięcie w strefach 
publicznych

Wymienna pompka 
Z możliwością regulacji 
dozowanej ilości 
(1,6 ml; 3,2 ml; 4,8 ml; 6,4 ml)

Długa żywotność baterii 
Około 30 000 dozowań

Bezdotykowe dozowanie 
Redukuje potencjalne 
przeniesienie zakażenia

Okienko produktowe 
Łatwa kontrola poziomu płynu 
w butelce

Wbudowana tacka 
zabezpieczająca 
Higieniczne rozwiązanie  
oraz ochrona podłóg



URZĄDZENIA
I POMOCE DOZUJĄCE

Uchwyty na butelki
Preparaty w zasięgu ręki

Pomoce aplikacyjne
Pompki - wygodne i dokładne

DOSTĘPNE PRODUKTY

Produkt Opakowanie Kod  
produktu

Uchwyt ścienny 
do butelki  
500 ml

20 szt. 10200491

Zintegrowany 
uchwyt  
z hakiem na 
łóżko szpitalne 
do butelki  
500 ml

10 szt. 10039746

DOSTĘPNE PRODUKTY

Produkt Opakowanie Kod  
produktu

Pompka 1 ml do 
butelki 500 ml 24 szt. 10200448

Pompka spie-
niająca 1 ml do 
butelki 400 ml

24 szt. 10109978

UCHWYT ŚCIENNY DO BUTELKI 500 ML (BIAŁY)

  Służy do mocowania na ścianie butelki z preparatem myjącym lub pielęgnującym. 
Wraz z pompką stanowi prosty system dozowania.

  Wykonany jest z tworzywa łatwego do utrzymania w czystości. Uchwyt może być 
przykręcony do ściany za pomocą wkrętów lub przyklejony taśmą samoprzylepną.

ZINTEGROWANY (NIEBIESKI) UCHWYT Z HAKIEM NA ŁÓŻKO SZPITALNE 
DO BUTELKI 500 ML

  Składa się z dwóch zintegrowanych części. Wraz z pompką (10000015) stanowi idealny 
system dozowania produktów do higienicznej dezynfekcji rąk tuż przy łóżku pacjenta.

  Skraca czas potrzebny na drogę do dozownika zawieszonego przy umywalce czy przy 
wejściu na salę.

  Umożliwia dezynfekcję rąk szczególnie w miejscach, gdzie częstotliwość tej procedury 
jest wysoka i gdy najważniejsza jest szybkość reakcji personelu medycznego.

SYSTEM POMOCY APLIKACYJNYCH

  Precyzyjne dozowanie.

  Funkcjonalne rozwiązania.

  Łatwe w montażu i użyciu.

  Wykonane z odpornego tworzywa.

Uchwyt ścienny do butelki 500 ml Zintegrowany uchwyt z hakiem na 
łóżko szpitalne do butelki 500 ml



Przegląd produktów do higieny rąk 
 

Produkt Opakowanie zbiorcze Kod  produktu

Preparaty do dezynfekcji rąk

Skinman Soft *** 50 but. x 100 ml 3005290

Skinman Soft *** 24 but. x 500 ml 3005300

Skinman Soft *** 1 kan. x 5 l 3005310

Skinman Soft Protect 50 but. x 100 ml 3067550

Skinman Soft Protect 24 but. x 500 ml 3067610

Skinman Soft Protect 12 but. z pomp. x 500 ml 3087180

Skinman Soft Protect (do NEXA) 6 but. x 750 ml 3088260

Skinman Soft Protect 12 but. x 1 l 3070820

Skinman Soft Protect 1 kan. x 5 l 3067690

Spirigel Complete 50 but. x 100 ml 3078000

Spirigel Complete 12 but. x 500 ml 3077840

Spirigel Complete 12 but. z pomp. x 500 ml 3077900

Spirigel Complete (do NEXA) 6 but. x 750 ml 3083060

Spirigel Complete 12 but. x 1 l 3077780

Spitaderm *** 24 but. x 500 ml 3006020

Spitaderm *** 1 kan. x 5 l 3006030

Preparaty do mycia rąk

Forlan 24 but. x 500 ml 3014140

Forlan 1 kan. x 6 l 3014160

Manisoft 24 but. x 500 ml 3087090

Manisoft 12 but. x 1 l 3087050

Manisoft 1 kan. x 6 l 3087120

Manisoft foam 24 but. x 400 ml 3039260

Seraman Sensitive 24 but. x 500 ml 3038670

Seraman Sensitive 12 but. x 1 l 3038710

Seraman Sensitive Foam * 12 but. z pomp. x 200 ml 3038790

Seraman Sensitive Foam * 24 but. x 400 ml 3038750

Seraman Sensitive Foam (do NEXA) 6 but. x 750 ml 3083180

Seraman Soft (do NEXA) 6 but. x 750 ml 3083100

Preparaty do pielęgnacji rąk

Silonda 24 but. x 500 ml 3038890

Silonda Lipid 50 tuba x 100 ml 3014270

Silonda Lipid 24 but. x 500 ml 3038950

Silonda sensitive 24 but. x 500 ml 3038990

* produkt zamawiany na specjalny życzenie klienta po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Obsługi Klienta
*** sprzedaż produktów leczniczych wyłącznie dla uprawnionych podmiotów zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 12.12.2002 r.



 
Przegląd urządzeń dozujących 
 

URZĄDZENIA
I POMOCE DOZUJĄCE

Dezynfekcja rąk  
/ Mydła Mydła w piance Obsługa 

łokciowa
Bezdoty-

kowy
System 

zamknięty
Ochrona 
podłogi

Miejsca 
publiczne  

i hole

Produkt 500 ml 750 ml 1 l  400 ml 750 ml

Manualny dozownik 
NexaTM x x x x x*

Bezdotykowy dozownik 
NexaTM x x x x x*

Stacja dozująca NexaTM x x x x x

Dozownik Dermados® x x x x  x*

Dozownik bezdotykowy x x x x x

Stojak Dermados® Mobile x x x x

* Dostarczany pakiet nie zawiera tacki ociekowej.
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