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Zmanjšajte 
tveganje okužbe s 
CWS SmartWash

Ste  vedeli, da ...

 
neoprane roke lahko 

prenesejo na milijone 
mikrobov.

z umivanjem rok  
lahko zmanjšajte 

možnost  
okužbe  

z virusi prehlada za 
do 50 %.

se 80 % 
 infekcijskih bolezni 
prenaša z rokami.

se na mokrih rokah 
prenaša tisočkrat več 
bakterij kot na suhih.

Večina infekcijskih bolezni se prenaša z rokami:

Temeljito umivanje rok z milom znižuje stopnjo 
bolniške odsotnosti in prihrani povezane stroške!

Zmanjšanje 
bolniške 
odsotnosti



CWS 
SmartWash 
Plus

Že pred krizo zaradi koronavirusa je bilo znano, da 
se povzročitelji bolezni širijo hitreje, kot si 
mislimo. Večino si jih dobesedno »podajamo« iz 
roke v roko.

Skrbna higiena rok je zato najpomembnejša 
preventiva za preprečevanje nalezljivih bolezni. 
CWS SmartWash zdaj odpira novo poglavje 
higiene rok: Inovativna mešalna pipa dovaja 
vnaprej pripravljeno mešanico vode in mila ter 
tako zagotavlja, da bo v prihodnje 100 % 
uporabnikov umivalnic pri umivanju rok z napravo 
CWS SmartWash uporabljalo milo.

Pravilna 
higiena je 
pomembna

CWS 
SmartWash

Le približno 30 % obiskovalcev 
stranišča pri  
umivanju rok uporablja milo!

30 %

Brez mila ne gre! S pravilnim umivanjem rok lahko 
tveganje za nalezljive bolezni zmanjšate za 
približno 50 %. »Pravilno« se v tem primeru nanaša 
predvsem na uporabo mila. CWS SmartWash 
zagotavlja ravno to: Patentirana mešalna baterija v 
notranjosti samodejno dodaja milo pri vsaki 
uporabi: higienska rešitev, ki prepreči, da bi se kdo 
pri umivanju rok »izmaknil« milu.

Vaja dela mojstra – to velja tudi za umivanje rok. Z 
vselej enakim postopkom umivanja s SmartWash, ki 
vključuje miljenje, drgnjenje in spiranje rok, pri vsaki 
uporabi vadimo ustrezno higieno rok. Tako naučeno 
vedenje pogosto tudi podzavestno uporabimo pri 
vsakdanjem umivanju rok, tudi če nam SmartWash 
ni na voljo. 

Pa še to: Integriran senzor 
omogoča, da se CWS 
SmartWash še posebej 
izkaže pri vzdrževanju 
ustrezne higiene. Uporabniku 
se med uporabo ni treba 
dotikati nobene površine. 
Koncept boljše higiene se 
nadaljuje tudi v notranjosti 
naprave: Mešalna glava je 
fiksno povezana z vrečko z 
milom in se zamenja z vsako 
novo vrečko. To pomeni, da 
čiščenja ni potrebno.

Kombinacija naše digitalne mešalne pipe CWS 
SmartWash in animacije pranja rok večkratno 
izboljša učinkovitost umivanja rok. Takoj ko se 
aktivira senzor mešalne pipe, se samodejno 
začne predvajati postopek umivanja rok na 
digitalnem ogledalu. Ob sinhronizaciji z 
večstopenjskim programom mešalne pipe 
animacija popelje uporabnika s preprostimi 
koraki skozi postopek zdravega in higienskega 
umivanja rok. Ob tem večina površine ogledala še 
vedno izpolnjuje svoj osnovni namen.

Tako je pravilno umivanje resnično enostavno – s popolno 
kombinacijo vode, mila in sušenja.


