Protect Every Moment
IntelliCare™
Smarter Design. Sustainable Care.

Teljeskörű kézápolási megoldás, manuális és hibrid érintésmentes adagolóval

Itt az ideje, hogy
újragondoljuk a
kézhigiéniát.
Üdvözöljük az IntelliCare világában. Ezt a teljeskörű és intelligens kézápolási megoldást úgy
fejlesztettük ki, hogy megelőzze a fertőzéseket, növelje a munka hatékonyságát és megőrizze
márkája jóhírét.
Európában az influenza minden évben 6-14 milliárd euró közötti költséget jelent a cégeknek,
és többmillió napnyi iskolai hiányzást okoz a diákoknak. Évente 40 000 haláleset tudható be az
egészségügyi ellátással kapcsolatos fertőzéseknek, a rossz kézhigiénia pedig az egyik vezető ok az
élelmiszer eredetű megbetegedések kialakulásában, ami évente 23 millió embert érint.
Mivel a kézmosás a legfontosabb eszköz, amellyel a fertőzések terjedése megelőzhető, a
szabadalmazott IntelliCare adagoló zökkenőmentesen állítható át érintésmentes
üzemmódról manuális üzemmódra, lehetővé téve ezáltal, hogy a kézhigiéniát
folyamatosan biztosítani tudja létesítményében. Ez már a kézhigiénia új
generációja - mert minden pillanat számít.
*Forrás: Egészségügyi Világszervezet (WHO)
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IntelliCare™
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Teljeskörű kézápolási megoldás
Rugalmas, globális, hatékony és intelligens. Az IntelliCare biztosít mindent,
amire szüksége lehet a közegészség és saját hírnevének védelméhez.
HIBRID ÉS MANUÁLIS ADAGOLÓK

FOLYÉKONY ÉS HABALAPÚ TERMÉKEK
SZÉLES SKÁLÁJA, AMELYEK UGYANAZON
ADAGOLÓVAL ALKALMAZHATÓAK

SZEMÉLYRE SZABOTT
HELYSZÍNI TÁMOGATÓ
ANYAGOK

OKTATÁSI ANYAGOK

KIEMELKEDŐ TÁMOGATÁS
IPARÁGI SZAKÉRTŐKTŐL
APPLIKÁCIÓ KÉZHIGIÉNIAI
TRÉNINGHEZ, TÁMOGATÁSHOZ ÉS
RENDSZERIRÁNYÍTÁSHOZ
KIEGÉSZÍTŐK:
• KÖNYÖKKEL MŰKÖDTETHETŐ KAR
• CSEPPFOGÓ TÁLCA
• MÁRKÁZHATÓ INFORMÁCIÓS TÁBLA
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IntelliCare™
Miért válassza az IntelliCare-t?

Szabadalmaztatott HIBRID TECHNOLÓGIA
Automatikus érintésmentes üzemmód, ami manuális
üzemmódra állítható, így a szappan mindig elérhető
marad, még akkor is ha az akkumulátor lemerül.

Nagyobb MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG
A hatékony fertőzésmegelőzés megbízhatóan és
hatásosan irányítható, minden helyszínen elérhető.

Felülmúlhatatlan SOKOLDALÚSÁG
A minden megoldáshoz felhasználható adagoló
lehetővé teszi, hogy a termékeket mindig a környezet
vagy a felhasználói szükségletek alapján válassza ki.

TERVEZHETŐBB KARBANTARTÁS
Csökkentse a folyamatok komplexitását az akkumulátor
és a szappan időben történő feltöltésével.

Jobb FENNTARTHATÓSÁG
Az összezsugorodó utántöltők hozzájárulnak
a környezeti hatás minimalizálásához, a
termékösszetételek kialakításánál célunk volt a CO2
lábnyom minimalizálása.

Megbízható GLOBÁLIS PLATFORM
Az adagoló, a termékkínálat és a támogatói eszközök
bárhol elérhetőek világszerte kipróbált összetétellel
és univerzális színkódolással.
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Adagolók

Bármit is igényel az iparág, a környezet vagy az adott
helyszín, ez a sokoldalú adagolórendszer mindig megállja
a helyét.

Hybrid

Manuális

Intelligens kialakítás a maximális teljesítmény érdekében
• Szabadalmazott hibrid adagoló érintésmentes és

manuális működtetéshez

• Nagy ablak a termék és a tartalom láthatóságához
• Többféle szín és formaterv
• Termékfogyás- és alacsony akkumulátorszint jelzés
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• Kiemelkedően magas akkumulátor-élettartam
• Kisebb és nagyobb adag opciók
• Folyékony és habformátumú utántöltővel is

használható

IntelliCare™
Utántöltő palackok

Hátulról zsugorodik
össze, hogy biztosítsa
a teljes láthatóságot,
ameddig ki nem ürül
Könnyen egymásra
tehető és tárolható
Áttetsző címke a teljes
termékláthatóságért

Tároló, ami mutatja,
ha fogyóban van a termék

Kulcsos nyakú flakon kattintó
mechanizmussal, ami biztosítja a gyors
és könnyed utántöltést

Biztonsági záras pumpa
a fertőzések megelőzése
érdekében

Eltömődés- és csöpögésmentes
adagolócső

Hatékonyabb, fenntartható újratöltő rendszer
• Összenyomható a kisebb szemétmennyiség

• Összenyomható a kisebb szemétmennyiség

• Kiemelkedően kis környezeti lábnyom a kevesebb

• Kiemelkedően kis környezeti lábnyom a kevesebb

• Teljesen újrahasznosítható

• Teljesen újrahasznosítható

érdekében

műanyag felhasználásnak köszönhetően (gr/ml)

érdekében

műanyag felhasználásnak köszönhetően (gr/ml)
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Termékek, amelyek Önért és
a munkatársaiért dolgoznak
Bőrbarát összetétel
A termékösszetételeinket úgy fejlesztettük
ki, hogy minimalizáljuk a bőrirritációt, így
annyiszor használhatóak, ahányszor csak
szükséges. Ez elősegíti a kézhigiéniát,
és segít a munkahelyi megbetegedések
csökkentésében, amelyek egyébként
betegszabadságot eredményeznének.
•

Bőrgyógyászatilag tesztelt

•

Kiegyensúlyozott pH-értékű összetétel

•
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Bőrápoló összetevőkkel dúsított
összetétel a bőr puhaságának
megőrzése és az irritáció elleni védelem
érdekében

Globális elérhetőség és
megbízhatóság
A világszerte használt és nagyra értékelt
termékeket kínáló IntelliCare, különböző
termékeit széles körben kedvelik és
elfogadják a felhasználók. A könnyen
használható, globális színkódolási
rendszernek köszönhetően minimálisra
csökken a betanítás szükségessége.
•

Uniszex illat*

•

Halal és kóser tanúsítvány

•

Triklozán- és parabénmentes

*Az illatok megfelelnek az IFRA (Nemzetközi Illatanyagkutató
Szövetség) irányelveinek

Könnyed, hatékony alkalmazás
A minden fontos kézmosási szükségletet
kielégítő, kompakt termékcsalád tagjait
széles körben tesztelték, így mindig,
minden körülmények között működnek,
és közben minimalizálják a beszerzési
komplexitást és a készletszintet.
•

•

•

Széles kínálat a személyi higiéniai
termékekből
Az antibakteriális és fertőtlenítő
termékek szigorú teszteken mentek át
világszerte
A kézfertőtlenítőszerek megfelelnek a
CDC, WHO, APIC és PHAC egészségügyi
dolgozók kézfertőtlenítőszereire
vonatkozó kézhigiéniai ajánlásának

IntelliCare™
Terméklista
Cikkelem Termék

D7524180

IntelliCare Hibrid
adagoló, fehér

D7524179

IntelliCare Hibrid
adagoló, fekete

D7524178

IntelliCare
Manuális
adagoló, fehér

Cikkelem Termék

100938558

Soft Care
All Purpose

4x1.3L

100940173

Soft Care
All Purpose
Foam

4x1.3L

Soft Care
Fresh

4x1.3L

100938559

100938653
D7524177

IntelliCare
Manuális
adagoló, fekete
100938652

D7524182

IntelliCare
Cseppfogó tálca,
szürke

D7524181

IntelliCare
Cseppfogó tálca,
fekete

Kiszerelés

Cikkelem Termék

Kiszerelés

100964234

Soft Care
Sensisept

4x1.3L

100964872

Soft Care
Des E

4x1.3L

100964235

Soft Care
Med

4x1.3L

100938654

Soft Care
Dermasoft

4x1.3L

Soft Care Lux
4x1.3L
Hand Soap

SURE Hand
Wash

4x1.3L
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Az IntelliCare a személyi
higiéniai megoldások
egyedülálló skálájának része.

Professzionális megoldások

Mobil megoldások

Vendéglátóipari megoldások

A professzionális vállalkozások számára
a biztonságosabb és hatékonyabb kézi
higiéniai pillanatok zökkenőmentes
végrehajtását kínáljuk. Ez lehetővé
teszi, hogy az alkalmazottak jobban
dolgozzanak és fenntartható módon
őrizzék meg munkájuk értékét.

Azáltal, hogy a kézhigiénés gyakorlat a
felhasználók napi munkafolyamatának
részévé válik, a Diversey feltűnésmentes
kézihigiéniai élményt nyújt, amely a
munkahelyre és az otthonra is kiterjed.

Vendégszobák és közösen használt
terek számára ajánlott megoldásaink
közvetlenül hozzájárulnak ahhoz,
hogy helyi, regionális és globális
vendéglátóipari ügyfeleink
kiemelkedő teljesítményt érjenek el a
fenntarthatóság, a vendégélmény és a
munkaerőhatékonyság területén.

Az intelligens, fenntartható takarítási és higiéniai megoldások vezető szolgáltatójaként
a Diversey személyi higiéniai rendszerei szinte észrevétlenül teszik lehetővé a
biztonságosabb és hatékonyabb bőrápolás bevezetését a vállalkozás mindennapi
működésébe.
Az eredmény? Nagyobb munkaerő-hatékonyság, jobb hírnév és egészségesebb emberek.
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Mert minden
pillanat számít.
Még a legkisebb pillanatok is nagy
különbséget tehetnek a megfelelő higiéniai
megoldásokkal.
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Vállalatunk vezető szerepet tölt be az
intelligens és fenntartható tisztítási
és higiéniai megoldások területén. Az
új, technológiai alkalmazásokra épülő
szolgáltatások és rendszerek integrálásával
megoldásaink növelték a munkaerőhatékonyságot, az élelmiszerbiztonságot, és
javították a fertőzésmegelőzést,
hozzájárulva ezzel a végfelhasználói élmény
minőségi javulásához.
Bővebb információért látogasson el a
www.diversey.com weboldalra.

A Diversey, mint a tisztítási és higiéniai
megoldások egyik vezető gyártója,
a “Private Organizations for Patient
Safety” (Magánvállalatok a Betegek
Biztonságáért) kezdeményezés
keretein belül együttműködő partnere
az Egészségügyi Világszervezetnek.
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