
Nazwa 
artykułu

Numer 
artykułu

sensiva® wash lotion hyclick®
500 ml hyclick® 70000138
1 l hyclick® 70000137

desderman® pure hyclick®
500 ml hyclick® 70000813
1 l hyclick® 70000814

desmanol® pure hyclick®
500 ml hyclick® 70000817
1 l hyclick® 70001795

dozownik hyclick®
dozownik hyclick® (500 ml / 1000 ml) 60000045

akcesoria wymienne do dozowników   
ociekacz hyclick® 60000037  

wyposażenie 500 ml 1 l
Uchwyt ścienny 134411 134416

Uchwyt na łóżko (prosty) 134412 134413
Uchwyt na łóżko (pochyły) 134414 134415
Uchwyt uniwersalny 70001419 70001420

Silne działanie i wyjątkowa ochrona
Alkoholowy preparat do higienicznej
i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

 bez barwników i substancji zapachowych 

 doskonała pielęgnacja skóry rąk 
 dzięki innowacyjnej formule 
 z substancjami pielęgnującymi 
 (D-pantenol + etyloheksylogliceryna)

 szeroka skuteczność bójcza

 testowany dermatologicznie

 bez zawartości etanolu

Z praktycznym zastosowaniem systemu hyclick® mogą się Państwo zapoznać 
na stronie www.hyclick.com (wersja anglojęzyczna) lub bezpośrednio, korzystając 
z zamieszczonego obok kodu QR.

Ein Unternehmen der 
Air Liquide-Gruppe

„click“

   youtube.com/schuelkeChannel    facebook.com/myschulke      instagram.com/schuelke_com
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Prostota z gwarancją bezpieczeństwa!
Bądź bezpieczny, to proste!

Innowacyjny system dozowania preparatów do higieny rąk.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo

Funkcjonalność i bezpieczeństwo
Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa
Telefon: 22 11 60 700
Fax: 22 11 60 701
www.schulke.pl

desmanol® pure

Dostępne pojemności:

desmanol® pure 100 ml, 500 ml, 500 ml hyclick®, 1l, 1l hyclick®, 5l
desmanol® pure gel 100 ml, 500 ml, 1l

Produkty biobójcze. 
desmanol® pure – numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6689/16. 
desmanol® pure gel – numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6695/16. 
desderman® pure – numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4363/11. 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków 
ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje 
dotyczące produktu.



 regulowana ilość 
dozowanego preparatu –  
1,5 lub 3 ml

 szybka wymiana butelki –  
tylko jeden „click”

 przystosowany  
do butelek hyclick®  
o pojemności  
500 ml i 1 l

 łatwy w utrzymaniu czystości  prosty montaż

   wyższy poziom  
bezpieczeństwa –  
dzięki innowacyjnemu, 
kontrolnemu klipsowi  
pierwszego otwarcia

  niższe koszty –  
brak konieczności  
przygotowania systemu  
dozującego  
do ponownego użycia

 opakowanie jednorazowego użytku 

 pompka i butelka stanowią integralną całość

 ponowne użycie pompki nie jest możliwe  
 dzięki zastosowaniu zamknięcia typu „non removal”

 zapewnia kontrolę pierwszego użycia

 spełnia zalecenia DGKH/RK 

„click“

   uchwyt ścienny

   dozownik hyclick®

   uchwyt  
 na łóżko

   możliwość użycia  
 bez dodatkowych akcesoriów

   uniwersalny uchwyt  
 do butelek

Wyjątkowo bezpieczna 
Rozwiązanie hyclick® to pompka zintegrowana z butelką.  
Zamknięty system gwarantuje ochronę zawartości przed kontaminacją. 

Uniwersalność użytkowania  
Możliwość instalowania systemu hyclick® w różnorodnych dozownikach.

Prosty w użyciu 
Dozownik przeznaczony do butelki hyclick®.

hyclick® dozownik
Możliwości zastosowania  
systemu hyclick®hyclick® butelka

Funkcjonalność i bezpieczeństwo


