
HIGIENICZNE ROZWIĄZANIE
ORAZ OCHRONA PODŁÓG

Tacka zabezpieczająca do dozownika 
łokciowego Dermados®

URZĄDZENIA

Ile razy trzeba było myć podłogę pod dozownikiem z preparatem do dezynfekcji czy mycia rąk? 
Teraz mamy już gotowe rozwiązanie w postaci tacki zabezpieczającej przed kapaniem. 
Tacka idealnie pasuje do dozownika łokciowego Dermados® oraz MAX o pojemności 0,5 l. 
Wykonana z wytrzymałego plastiku, bardzo prosta w montażu, nie wymaga wiercenia  
dodatkowych otworów w ścianie.



DANE TECHNICZNE
Materiał:
Bardzo wytrzymały plastik ABS.

Kompatybilność materiałowa:
Materiał, z którego wykonana jest tacka, jest od-
porny na ogólno dostępne preparaty myjące i de-
zynfekujące.

Wymiary:
A x B x H = 130 mm x 180 mm x 190 mm
Wysokość potrzebna do zamontowania dozowni-
ka łokciowego Dermados® wraz z tacką zabez-
pieczającą: H = 375 mm.

Waga:
ok. 200 g

Wygląd:
Dopasowany kształtem, wyglądem i kolorystycz-
nie do dozownika Demados®.

Jednostkowe Handlowe Symbol

Tacka zabezpieczająca – 1 szt karton 10 szt 10099826

Dermados z wkładem teflonowym 1 szt 10029719

Dermados z wkładem plastikowym 1 szt 10000004

Dermados foam z wkładem do piany 1 szt 10097150

Dozownik MAX z niebieską szybką 1 szt 10000005

URZĄDZENIA

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 przymocowanie tacki pod dozownikiem 
łokciowym. Nie wymaga wiercenia dodatkowych 
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. Gotowe!
Wszystkie kroki zostały zilustrowane na rysunkach 
obok.

Tacka zabezpieczająca do dozownika łokciowego Dermados®

TO OSPRZęT uZuPEŁNIAjĄCy DO DOZOWNIkÓW ŁOkCIOWyCH PRZEZNACZONyCH DO ŁATWEGO, HIGIENICZNEGO  
I EkONOMICZNEGO DOZOWANIA PREPARATÓW DO DEZyNfEkCjI, MyCIA I PIElęGNACjI RĄk.
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