
PRECYZYJNE DOZOWANIE
PREPARATÓW DO HIGIENY RĄK

Dozowniki i uchwyty do butelek 

URZĄDZENIA

Prawidłowa higiena rąk to nie tylko kwestia 
zapewnienia właściwych preparatów, 
ale również ich łatwej dostępności. 
Miejsce przeznaczone do higieny rąk 
powinno być wyposażone 
w dozowniki na produkty do dezynfekcji, 
mycia i pielęgnacji rąk. 
Przy czym rozmieszczenie dozowników 
musi spełniać zasady ergonomii 
oraz istniejące procedury.

 uniwersalne
 funkcjonalne
 estetyczne
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DoZowNIk łokcIowy
 
Dermados to uniwersalny dozownik łokciowy 
przeznaczony do łatwego i ekonomicznego 
dozowania preparatów do dezynfekcji, mycia 
i pielęgnacji rąk. Posiadaja pompkę z możliwością 
regulacji dozowanej ilości preparatu w przedziale 
od 0,5 do 1,5 ml lub alternatywnie pompkę do 
dozowania preparatów myjących w postaci piany.
Obudowa jest wykonana z bardzo wytrzymałego 
plastiku ABS i łatwa do utrzymania w czystości.
Dozownik jest prosty w montażu i użyciu – do 
dozownika wkładamy butelkę 500 ml z wybranym 
produktem. Klapka z zaczepami umożliwia 
szybki demontaż całego dozownika (np. w celu 
umycia lub zdezynfekowania ściany) bez 
konieczności odkręcania śrubek. Dodatkowo, do 
dozownika Dermados można zamontować tackę 
zabezpieczającą, która nie wymaga wiercenia 
dodatkowych otworów w ścianie.

Uchwyty 

Uchwyt ścienny do butelki 500 ml 
Służy do mocowania na ścianie butelki  
z preparatem myjącym lub pielęgnującym. 
Wraz z pompką stanowi prosty system dozowania. 
Wykonany jest z odpowiedniego tworzywa 
łatwego do utrzymania w czystości. 
Uchwyt może być przykręcony do ściany 
za pomocą wkrętów lub przyklejony taśmą 
samoprzylepną.

 
Uchwyt na łóżko szpitalne do butelki 500 ml
Składa się z dwóch części: uchwytu na butelkę 
(10061605) oraz haka na łóżko (10061606) i wraz 
z pompką stanowi idealny system dozowania 
produktu do higienicznej dezynfekcji rąk tuż 
przy łóżku pacjenta. Skraca tym samym czas 
potrzebny na drogę do dozownika zawieszonego 
przy umywalce, przy wejściu na salę. 
Dzięki temu możliwa jest dezynfekcja rąk 
szczególnie w miejscach, gdzie częstotliwość 
dezynfekcji rąk jest wysoka i gdy najważniejsza 
jest szybkość reakcji personelu medycznego.

opakowania

Jednostkowe handlowe Symbol

1 Dermados z wkładem teflonowym 1 szt. 10029719

2 Dermados z wkładem plastikowym 1 szt. 10000004

Dermados foam z wkładem do piany 1 szt. 10097150

3 Zamykany dozownik na woreczki 800 ml 1 szt. 10004540

4 Tacka zabezpieczająca 10 szt. 10099826

5 Wkład do Dermados foam – 1 szt. karton 10 szt. 10017775

opakowania

Jednostkowe handlowe Symbol

1 Uchwyt ścienny – 1 szt. karton 20 szt. 10200491

2 Uchwyt na łóżko szpitalne – 1 szt. karton 20 szt. 10061605

3 Hak na łóżko szpitalne – 1 szt. karton 20 szt. 10061606

4 Pompka 1 ml do butelki 500 ml – 1 szt. karton 50 szt. 10000015
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