Umývanie rúk nám
pomáha zostať
zdravými

Dobré pre ľudí

Správna hygiena rúk prospieva zdraviu vašich zamestnancov.
Spoločnosti a organizácie sa na nás môžu spoľahnúť pri riešení na
zlepšenie hygieny rúk. Dbáme na to, aby bola vaša toaleta pohodlná.
Vďaka technológii Non-Touch v našich zásobníkoch nedôjde ku
kontaktu s nečistými povrchmi.

Dobré pre životné prostredie

Ekonomiku recyklácie vnímame ako dôležitý východiskový bod. S
našimi produktami a službami máme najmenší dopad na našu planétu
Zem. Naše automaty pravidelne servisujeme a podľa potreby ich
opravujeme. To vedie k dlhšej životnosti. Naše produkty sa ďalej
recyklujú na cenné suroviny pre nové výrobky. Neustále šetríme na
vode, energii a surovinách prostredníctvom inovatívnej optimalizácie
našich prevádzkových procesov.

Dobré pre vašu spoločnosť

Správna hygiena rúk šetrí aj vaše náklady. Miera neprítomnosti
spôsobená chorobou zamestnancov sa môže výrazne znížiť. Naše
nákladovo efektívne riešenia pomáhajú dosahovať ciele udržateľnosti
vašej organizácie.
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Správna hygiena
je vo vašich rukách

Jednou z hlavných príčin šírenia chorôb v kanceláriách, na pracovisku a v škole (a tým aj absencia
spôsobená chorobou) spočíva v šírení infekcií skrz rúk. Starostlivé umývanie rúk, však tomu môže
predísť: prakticky všetky patogénne baktérie budú zabité, ak sa ruky umývajú mydlom po dobu 20
sekúnd a potom sa poriadne vysušia. Vďaka použitiu dezinfekčného prostriedku na ruky vytvoríte z
umývania rúk ešte dôkladnejší a efektívnejší proces.
My v CWS stojíme za Feel Good Hygiene. To je ten pocit, ktorý získate, keď vstúpite do toalety: príjemný
pocit, čistota a vôňa. Náš prístup k hygiene zaručuje, že ste získali najlepšie možné, udržateľné a
nákladovo efektívne riešenia hygieny rúk. Radi sa s Vami spojíme, aby sme zistili, ktoré riešenie je
najvhodnejšie pre potreby a požiadavky vašej spoločnosti alebo inštitúcie.
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Koľko ľudí si
umylo ruky
po použití
toalety?
Zdroj:
Observatívna štúdia uskutočnená
Londýnskou školou hygieny a
tropického lekárstva
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Dobre vedieť:

Riešenia pre optimálnu
hygienu rúk

Ženy si viac
uvedomujú
dôležitosť
hygieny
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Koľko času
trávia
zamestnanci
na toalete?

34,5 h

Po použití toalety máte na rukách až 200 000 000
baktérií! To znamená, že umývanie rúk je
efektívny spôsob ako zabrániť šíreniu chorôb.

Väčšina baktérií sa dostáva do krížovej kontaminácie
na vašu myš alebo klávesnicu: v priemere 10 000
organizmov na štvorcový centimeter.

v priebehu roka

To predstavuje v priemere 4 pracovné dni

Sušenie rúk je rozhodujúce

• Zabezpečte si lepšiu hygienu rúk pomocou
penového mydla. Ten je na pocit príjemnejší a
používateľom sa lepšie umývajú ruky.
• Použitie penového mydla je udržateľné a
úspornejšie v porovnaní s tekutým mydlom.
• Umývanie rúk mydlom je nevyhnutné na
odstránenie baktérií. Samotné umývanie vodou
nestačí.

• Ruky sa pohodlne a efektívne vysušia bavlnenou
utierkou. K dispozícii je aj udržateľnejšej verzia.
• Zásobník na uteráky zaisťuje dostupnosť vždy čistej
časti uterákov pre každého používateľa.
• Výber Non-Touch verzie zvyšuje pohodlie
a hygienu.

Non-Touch zásobník na
lepšie umývanie rúk

Dezinfikujte si ruky pre
optimálnu hygienu rúk

• Zabezpečte si najvyššiu úroveň hygieny a pohodlia
pomocou bezkontaktného ovládania.
• Bez dotyková verzia šetrí až o 70% viac vody.
• Dávkovač bez dotyku vedie k častejšiemu použitiu
mydla. Používatelia považujú tieto dávkovače za
hygienickejšie.

•
•
•
•

Hygienický doplnok na umývanie rúk.
Zabíja 99.999% baktérii.
Spĺňa hygienické normy v priemysle a obchode.
Ešte vyššia úroveň hygieny s verziou Non-Touch.

Máte záujem o ďalšie hygienické riešenia? Radi vám pomôžeme s
odbornými radami.

80%

kontaminácie medzi ľuďmi je

spôsobené šírením prostredníctvom rúk

47%

chorôb je možné zredukovať

pomocou správnej hygieny rúk

Sila Non-Touch
Baktérie dokážu
prežiť viac ako
24 hodín a
pohltiť celú
toaletu do jednej
minúty!

Dôkladne umytie mydlom

Pri umývaní rúk často zabúdame na priestor medzi
prstami a chrbát rúk.

Vlhké ruky šíria až 1000 krát viac baktérií ako suché
ruky. Preto je potrebné ich dôkladne vysušiť!

Povrchy automatov sú
živnou pôdou pre
baktérie. Zabráňte
krížovej kontaminácii
pomocou systémov
Non-Touch.

Non-Touch riešenia
pomáhajú šetriť až 70%
viac vody.

Non-Touch riešenia
môžu zaistiť výrazne
zlepšenú hygienu a
zdravie vo vašej
spoločnosti.

Keď sú toalety vybavené
bezdotykovými NonTouch automatmi,
ľudia si umývajú ruky
častejšie.

