
Čistota bez pochyb
Systém hygieny rukou Nexa
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RUCE JSOU NEJČASTĚJŠÍM 
NOSIČEM PATOGENNÍCH 
MIKROBŮ; NEJOBVYKLEJŠÍM 
DŮSLEDKEM ŠÍŘENÍ 
MIKROBŮ JSOU 
ONEMOCNĚNÍ, 
KTERÁ MOHOU VÉST 
K ZÁVAŽNÝM NÁKAZÁM.

95 % lidí si nemyje ruce dostatečně a 11 % rukou
je natolik „hrubě kontaminováno“, že se na nich 
nachází stejné množství mikrobů jako na špinavé 
toaletě*

Že je hygiena rukou důležitá, ví každý – proč si tedy lidé nemyjí ruce správně? 

Nedostatečné povědomí o šíření mikrobů, které může vést 
k onemocnění

Mytí rukou bez mýdla pouhým opláchnutím vodou

Nedostatek formálního školení v oblasti správných postupů
hygieny rukou

Nefunkční vybavení a nedostatečné zásoby mycích prostředků 
způsobují výpadky v používání

Ulepené a špinavé dávkovací zařízení odrazuje od používání

*Queen Mary, University of London (QMUL) a London School 
of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM).

… CELÁ ŘADA DŮVODŮ
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… Seznamte se: Nexa – Vaše cesta 
k úspěšnému plnění požadavků na hygienu rukou

Samotný nákup mýdla ještě nezaručuje správné postupy v oblasti hygieny rukou…

ÚČINNÉ PRODUKTY

SPRÁVNÉ POSTUPY

PRŮBĚŽNÝ SERVIS

EFEKTIVNÍ DÁVKOVÁNÍ

ÚSPĚŠNÉ PLNĚNÍ 
POŽADAVKŮ NA 
HYGIENU RUKOU

=

Kombinace účinných chemických přípravků, inovačních dávkovačů a prvotřídního systému servisní podpory
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Produkty Foam řady Nexa vystačí s dávkováním o 30 % nižších objemů oproti klasickým tekutým mýdlům, takže 
lze použít menší množství prostředku bez kompromisů v účinnosti mytí*1. Díky tomu, že pěnová mýdla stačí 
používat v menším množství než tekutá, není k jejich opláchnutí třeba tolik vody, což vede nejen k úsporám 
vody, ale také energie na její ohřev.

Nová řada Nexa představuje vysoce účinné a ekologicky příznivé 
řešení, využívající moderní dávkovače a zjednodušenou řadu 
chemických přípravků - ve výsledku tak získáváte čistotu bez 
pochyb! Vzduchotěsné balení produktů Nexa nenabízí jen 
snadnou recyklaci; stlačitelné obaly umožňují vyčerpat až 99 % 
mycích prostředků a zabraňují tak plýtvání.

 DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

KOMPAKTNÍ 
BEZDOTYKOVÝ 
DÁVKOVAČ NEXA

Energeticky úsporný bezdotykový dávkovač, který automaticky nadávkuje 
na ruce správné množství prostředku 1 ks

KOMPAKTNÍ RUČNÍ 
DÁVKOVAČ NEXA

Ruční dávkovač s tlačítkem nebo volitelně s loketní pákou.
Dávkovač s tlačítkem je ošetřeným předmětem ve smyslu nařízení EU 
č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.*2 
Povrch tlačítka dávkovače omezuje růst bakterií (ISO22196). 
Aktivní účinná látka: fosfátové sklo s obsahem stříbra.

1 ks

MÝDLA / DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY*2

FOAM 1 Jemné pěnové mýdlo na ruce s příjemnou svěží vůní, ideální pro 
veřejné toalety 6 x 750 ml

FOAM 2 Pěnové mýdlo na ruce bez obsahu parfémů a barviv, vhodné zejména 
pro potravinářské provozy 6 x 750 ml

SOAP 2 Jemný mycí prostředek na ruce, bez obsahu parfémů a barviv, speciálně 
vyvinutý pro časté používání 6 x 750 ml

EPICARE 5C
Dermatologicky testovaná mycí a dezinfekční emulze na ruce, bez 
obsahu Triclosanu, se zvlhčujícím účinkem, ideální pro potravinářství, 
v souladu s EN1499

6 x 750 ml

SPIRIGEL
COMPLETE

Bezbarvý gel na bázi alkoholu pro rychlou dezinfekci fyzicky čistých 
rukou, v souladu s EN 1500 6 x 750 ml

Nexa Foam umyje až o 30 % více rukou 
s nižší spotřebou vody a energie*1.

*1 Menší objem dávky (0,7 ml oproti 1,0 ml) ve srovnání s produktem Nexa Soap 2     *2 Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku

 ÚČINNÉ PRODUKTY

SPRÁVNÉ POSTUPY

PRŮBĚŽNÝ SERVIS

EFEKTIVNÍ DÁVKOVÁNÍ

ÚSPĚŠNÉ PLNĚNÍ 
POŽADAVKŮ NA 
HYGIENU RUKOU

= PRODUKTY
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Odborní poradci společnosti Ecolab ve spolupráci s Vašimi týmy v rámci pravidelných 
servisních návštěv kontrolují a zajišťují dodržování bezpečných a správných postupů, 
použití správných prostředků a dosahování správných výsledků.

  Výběr produktů na míru Vašim potřebám

  Doporučení k umístění produktů na jednotlivých 
stanovištích

  Kompletní instalační servis zajištěný odborníky 
společnosti Ecolab

  Odborná doporučení v oblasti produktového 
managementu 

 Průběžné monitorování skladových zásob

ODBORNÉ ŠKOLENÍ
  Školení se zaměřením na správné používání 

a údržbu prostředků a vybavení

  Seznámení zaměstnanců se správnými postupy 
hygieny rukou

PRŮBĚŽNÁ INFORMOVANOST
  Materiály pro kampaně, které pomáhají 

informovat zaměstnance a podporovat u nich 
trvalé povědomí o hygieně rukou

  Materiály pro místa používání, zaměřené na 
zaměstnance a hosty

PRAVIDELNÝ SERVIS
  Pravidelné servisní návštěvy zaměřené 

na vyhodnocování a zlepšování programu 
hygieny rukou na jednotlivých stanovištích

  Průběžné konzultace s cílem posílit účinnost 
a výsledky

ÚČINNÉ PRODUKTY

SPRÁVNÉ POSTUPY

PRŮBĚŽNÝ SERVIS

EFEKTIVNÍ DÁVKOVÁNÍ

ÚSPĚŠNÉ PLNĚNÍ 
POŽADAVKŮ NA 
HYGIENU RUKOU

= SERVIS
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*Během 50 měsíců při 50 aktivacích denně v rámci srovnávacích testů
  bezdotykového dávkovače Ecolab Nexa a předního konkurenčního dávkovače (USA).

DÁVKOVAČ 
NEXA

ÚČINNÉ PRODUKTY

SPRÁVNÉ POSTUPY

 PRŮBĚŽNÝ SERVIS

 EFEKTIVNÍ DÁVKOVÁNÍ

ÚSPĚŠNÉ PLNĚNÍ 
POŽADAVKŮ NA 
HYGIENU RUKOU

=

BEZDOTYKOVÉ 
DÁVKOVÁNÍ

RUČNÍ 
DÁVKOVÁNÍ

Energeticky úsporný 
bezdotykový 
dávkovač Nexa vydrží 

o 44 % déle 
bez nutnosti 
výměny baterie*

Ruční dávkovač je 
opatřen tlačítkem 
s povrchem 
potlačujícím 
růst bakterií

Stylový design 
s indikací 
nízké hladiny 
produktu 
a s viditelným údajem 
o době použitelnosti

Jednotka pro 
univerzální použití 
umožňuje dávkovat 
všechny typy 
prostředků – 
gelové, tekuté 
i pěnové

Protiodkapávací 
pumpička použitá 
v dávkovači vtahuje 
zpět veškeré přebytky 
produktu a pomáhá 
tak předcházet 
uklouznutí, 
pádům a 
plýtvání mycími 
prostředky

PROTIODKAPÁVACÍ 
PUMPIČKA

JEDNOTKA
PRO 

UNIVERZÁLNÍ 
POUŽITÍ

SNADNO 
PLNITELNÝ A 

NASTAVITELNÝ 
DÁVKOVACÍ 

SYSTÉM
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K DISPOZICI JSOU TAKÉ 
PŘIZPŮSOBITELNÉ ŠTÍTKY 
PRO DÁVKOVAČE 
A SANITAČNÍ STANICE 
– BLIŽŠÍ INFORMACE 
VÁM POSKYTNE 
ODBORNÝ PORADCE 
SPOLEČNOSTI ECOLAB

RUČNÍ 
DÁVKOVAČ

BEZDOTYKOVÝ
DÁVKOVAČ

LOKETNÍ
DÁVKOVAČ

OKETNÍ
DÁVKOVAČ
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JSTE V DOBRÝCH JSTE V DOBRÝCH 
RUKOU…RUKOU…
Společnost Ecolab pomáhá 
každý rok umýt více než 
31 miliard rukou po celém 
světě.*1 Nexa, náš nejnovější 
příspěvek na poli péče 
o ruce, představuje 
dokonalou kombinaci 
účinných chemických 
prostředků, technologie 
a školení.

ÚČINNÉ PRODUKTY
Pěnový prostředek Nexa umyje až o 30 % více rukou 
s nižší spotřebou vody a energie*3

SPRÁVNÉ POSTUPY
Zaměstnanci budou plně proškoleni odbornými 
poradci společnosti Ecolab v oblasti správných 
postupů hygieny rukou 

PRŮBĚŽNÝ SERVIS
Váš odborný poradce společnosti Ecolab poskytuje 
časté konzultace zaměřené na vyhodnocování 
a zlepšování programu hygieny rukou ve Vašem 
působišti

EFEKTIVNÍ DÁVKOVÁNÍ
Při dávkování se zužitkuje až 99 % přípravků 
a energeticky úsporný bezdotykový dávkovač Nexa 
vydrží mezi dvěma výměnami baterie o 44 % déle*2

ZUŽITKOVÁNO
AŽ

PŘÍPRAVKŮ
99 %

MÉNĚ BATERIÍO 44 %

*1 Ecolab 2014 
*2  Během 50 měsíců při 50 aktivacích denně v rámci srovnávacích testů bezdotykového dávkovače Ecolab Nexa a předního konkurenčního 

dávkovače (USA).
*3 Menší dávkovací objem (0,7 ml oproti 1,0 ml) ve srovnání s produktem Nexa Soap 2ʼ

Světová centrála
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102 

Evropská centrála
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Hygiene s.r.o.
Hlinky 118
603 00 Brno
Tel.: 543 518 250
offi  ce.brno@ecolab.com
www.ecolabcz.cz

www.ecolab.com
© 2015 Ecolab USA Inc. Všechna práva vyhrazena.
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