
Zalety  
 regulowany system dozowania w zakresie od 0,75 
ml do 1,5 ml na każde przyciśnięcie 
 obudowa z anodowanego aluminium (działanie 
bakteriostatyczne) oraz ABS 
 dozownik, z wyjątkiem części ściennej, może być 
sterylizowany w autoklawie i jest przystosowany do 
mycia w myjniach - dezynfektorach 
 łatwy montaż na ścianie 
 łatwy w myciu i dezynfekcji dzięki możliwości 
demontażu dozownika i pompki. 
 stale widoczny poziom ilości preparatu. 
 odporność na alkoholowe preparaty 

dezynfekcyjne 
 

Opis 
Proste i dokładne dozowanie środków do 
dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk 
 dozownik łokciowy 
 możliwość regulacji dozowanej jednorazowo ilości 
preparatu: 0,75 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml 
 wymienna  pompka wykonana z 
wysokogatunkowego plastiku zapewnia prawidłowy 
przepływ preparatu  
 dozownik przystosowany do dozowania 
preparatów o różnej gęstości i lepkości bez efektu 
zatykania, sklejania czy skapywania 
 dozownik wyposażony w specjalną nakładkę 
zapewniającą optymalne dopasowanie butelek o 
różnej szerokości szyjki oraz zabezpieczającą przed 
ulatnianiem się alkoholi ze środków do dezynfekcji 
 obudowa z anodowanego aluminium w kolorze 
srebrny mat. oraz ABS 
 dźwignia ze stali szlachetnej 
 
Wymiana preparatu 
Przy zmianie preparatu wymagana jest jedynie 
prosta wymiana butelek i przepłukanie systemu 
dozującego. 
 
Mycie i dezynfekcja 
W celu wyczyszczenia części dozującej dozownika 
można łatwo bez użycia narzędzi odłączyć go od 
części ściennej dozownika. Gładka powierzchnia 
umożliwia łatwe mycie oraz dezynfekcję.  
 
 
 

W dozownikach tych używa się butelek o pojemności 
500 ml i 1000 ml, montowanych jednym ruchem ręki. 
Po wykorzystaniu preparatu butelkę równie łatwo 
można wymienić. 
 
 
Producent 
Schülke & Mayr GmbH 
Robert Koch Strase 2 
22840 Norderstedt 
Niemcy 
 
Dystrybucja 
Schulke Polska Sp. z o.o., 
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, 
tel. 22 568 22 02-03, fax 22 568 22 04 
email: schulke.polska@schuelke.com 
www.schulke.pl 

KHL 500  KHL 1000  
Szerokość:   8,2 cm 
Głębokość:   21,5 cm  
(wraz z dźwignią) 
Wysokość:   24,5 cm 
 
Wersja do butelki 500 ml  

Szerokość:   9,2 cm 
Głębokość:   22,5 cm  
(wraz z dźwignią) 
Wysokość:   29,0 cm 
Długość dźwigni: 18 cm 
 
Wersja do butelki 1000 ml  

Dozownik łokciowy typ KHL 


