HIGIENA RĄK

Nexa™ – NOWY system
do higieny rąk
To więcej niż dozownik

Przedstawiamy NOWY system do higieny rąk Nexa™,
który umożliwia bardziej skuteczną i bezpieczną higienę rąk.
Ecolab opracował nowy system do higieny rąk, który łączy nasze produkty
chemiczne z wyjątkowym rozwiązaniem dozującym.
Dzięki niemu możliwe jest podniesienie poziomu przestrzegania higieny rąk
w placówkach służby zdrowia przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka
zakażeń szpitalnych.

UNIWERSALNY

NOWA JAKOŚĆ DOZOWANIA
W zakresie higieny rąk nasz system dozujący Nexa
zapewnia łatwość użycia i uniwersalność dozowników.

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

 S
 ystem zamknięty bez dostępu powietrza
– bezpieczeństwo użytkowania, redukcja
ŁATWY DO
ryzyka zakażenia krzyżowego
UZUPEŁNIENIA
I DOPASOWANIA
 B
 akteriostatyczny – przycisk dozownika
SYSTEM
manualnego pokryty jest powłoką, która
DOZUJĄCY
hamuje rozwój bakterii
 M
 ożliwość zmiany dozowania – opcja
małej i dużej dozy
 B
 ez strat produktu – zasysająca się
Eleganckie
wykonanie ze
butelka umożliwia jego optymalne
wskaźnikiem niskiej
wykorzystanie
ilości produktu
 M
 niejsze zużycie baterii – energii
i wyraźnie widoczną
datą ważności
wystarcza na 44% dłużej1. Wersja
bezdotykowa korzysta ze standardowych
baterii, które łatwo wymienić
DOSKONAŁE WYNIKI TESTÓW UŻYTKOWYCH2:
 M
 niej odpadów opakowaniowych –
ochrona środowiska
%
 Wygoda – jeden rodzaj butelki do
„Nieprzeciętna łatwość użycia”
wszystkich typów dozownika Nexa
 J ednorazowe pompki – wyższy poziom
higieny, brak konieczności reprocesowania,
% „Używałoby dozownika,
wyeliminowane ryzyko kontaminacji
gdyby był już dostępny”
 Ł
 atwość montażu – możliwość
wykorzystania istniejących otworów
%
lub przyklejenia dozownika
„Poleciłoby znajomym”
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Zapewnienie pracownikom
opieki zdrowotnej
dostępu do alkoholowego
preparatu do dezynfekcji
rąk w miejscu opieki jest
głównym składnikiem
wieloaspektowego programu
poprawy higieny rąk WHO
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NAJWYŻSZY STANDARD
HIGIENY RĄK

DOZOWNIK
MANUALNY

Nexa to nie tylko dozownik – to
część kompleksowego podejścia
firmy Ecolab do higieny rąk, by
zagwarantować naszym klientom:
 Najlepsze produkty
 Ich dostępność we właściwych
miejscach
 Najlepsze rozwiązania dozujące
 Pomoc w szkoleniu personelu

DOZOWNIK
BEZDOTYKOWY

PROSIMY O KONTAKT
Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY
ECOLAB W CELU UZYSKANIA
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI

MNIEJ ODPADÓW
DOZOWNIK
ŁOKCIOWY

BEZDOTYKOWE
DOZOWANIE

NIEKAPIĄCA
POMPKA

Energooszczędny
bezdotykowy
dozownik Nexa
działa o 44%
dłużej1

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

Zespół Ecolab przestrzega zasad
zrównoważonego rozwoju. Dlatego
nowy system dozujący do higieny
rąk Nexa™ zapewnia:
 Mniej zmarnowanego produktu:
dzięki niekapiącej pompce
i dokładnemu dozowaniu produkt
jest wykorzystywany do ostatniej
kropli
 Mniej zbędnych opakowań:
bezkonkurencyjnie niski poziom
pozostałości produktu w zasysającej
się butelce, która zajmuje mniej
miejsca w koszu na śmieci
 Mniejsze zużycie energii:
zużycie baterii w dozownikach Nexa
jest o 44% mniejsze niż
w porównywalnych urządzeniach1

ZASYSAJĄCA
SIĘ BUTELKA
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Dostępne opakowania
OPIS

OPAKOWANIE HANDLOWE

KOD PRODUKTU

DOZOWNIKI

1

Manualny dozownik Nexa™ Compact

6 szt.

10034446

2

Bezdotykowy dozownik Nexa™ Compact

6 szt.

10034392

Regulator dozowania do Nexa™

1 szt.

10032271

Tacka zabezpieczająca do Nexa™

1 szt.

10032305

Klucz do Nexa™

10 szt.

10032377

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

6

Przycisk łokciowy do Nexa™ (szary)

5 szt.

10034736

7

Stacja dezynfekcyjna do Nexa™

1 szt.

10034851

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

3
4
5

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

PRODUKTY DO DOZOWNIKÓW NEXA™

8

Skinman® Soft Protect (preparat do dezynfekcji rąk w płynie)

6 x 750ml

3088260

9

Spirigel® Complete (preparat do dezynfekcji rąk w żelu)

6 x 750ml

3083060

10

Seraman Soft (preparat myjący w płynie)

6 x 750ml

3083100

11

Seraman® Sensitive Foam (preparat myjący w piance)

6 x 750ml

3083180
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ŹRÓDŁA
1. W ciągu 50 miesięcy przy 50 uruchomieniach dziennie
w badaniu porównawczym przy użyciu bezdotykowego
dozownika Nexa Ecolab oraz wiodącego konkurencyjnego
dozownika
2. Testy wśród użytkowników

SYSTEM DOZUJĄCY NEXA™ JEST CZĘŚCIĄ NASZEGO
KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU HIGIENY RĄK.
W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI PROSIMY
O KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM ECOLAB DZIAŁU HEALTHCARE
LUB Z BIUREM POD NUMEREM TELEFONU: 12 2616 163.
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