Nowa era higieny rąk
IntelliCare™

Nowy design. Gwarancja jakości. Jeszcze lepsza ochrona.

It’s time
Liczy
się to
reimagine
każdy
moment
hand hygiene.
Powierzchnia skóry człowieka pokryta jest ogromną liczbą mikroorganizmów, które mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia, a w rezultacie nawet życia człowieka. Każdy jej centymetr kwadratowy może
pomieścić od 40 tysięcy do 5 milionów komórek drobnoustrojów!
Przenoszony na dłoniach wirus potrzebuje tylko kilku godzin, aby rozprzestrzenić się praktycznie
wszędzie, atakując skutecznie nawet połowę znajdujących się w okół osób. Wybuch ogniska choroby
to the
worldmoże
of IntelliCare,
a complete
intelligent
handzdowie.
care solution
designed to
możeWelcome
mieć fatalne
skutki:
w niekorzystny
sposóband
wpłynąć
na nasze
Świadomość
zagrożeń
i konsekwencji
wynikających
ze skutków
zakażeń
wywołujących
przez brudne ręce jest
prevent
infection, improve
productivity,
and protect
your
brand reputation.
w dzisiejszych czasach niewystarczająca.
Every year in Europe, the ﬂu costs companies between 6 to 14 € billion and causes students to miss
Higiena rąk – najskuteczniejsza forma proﬁlaktyki
millions of school days. Up to 40,000 lives are lost to health care associated infections every year and
Firma Diversey jest głównym światowym dostawcą profesjonalnych i kompleksowych rozwiązań
na rynku czystości i higieny. Jest pionierem w branży, dostarcza innowacyjne rozwiązania, które
mogąHandwashing
zapewnić ludziom
i zdrowszą
przyszłość.
is theczystszą
single most
important
way to prevent the spread of infection. The
patented
IntelliCare dispenser
shifts
from touchless
to manual mode to
Higiena
rąk to najbardziej
skuteczny,seamlessly
tani i łatwo
dostępny
sposób zapobiegania
zakażeniom.
deliver uninterrupted hand hygiene across your entire facility.
Aby ułatwić ten proces ﬁrma Diversey przedstawia:
The next generation of hand hygiene is here
– because every moment counts.

SYSTEM INTELLI CARE
kompleksowy system do
higieny rąk
*Source: World Health Organization
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™ ™
IntelliCare
IntelliCare
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Kompletne rozwiązanie do higieny rąk
Elastyczne, innowacyjne, efektywne, inteligentne rozwiązanie, dzięki
któremu umocnisz reputację swojej marki i zapewnisz bezpieczeństwo
każdemu pracownikowi.
HYBRYDOWE I MANUALNE DOZOWNIKI
PRODUKTY W POSTACI ŻELU, PIANY I PŁYNU
DOZOWANE Z TEGO SAMEGO DOZOWNIKA

MATERIAŁY MARKETINGOWE

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

WSPARCIE EKSPERTÓW
FIRMY DIVERSEY
APLIKACJA MONILNA PREZENTUJĄCA
SYSTEM
dostępna wkrótce
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IntelliCare™
Dlaczego IntelliCare?
OPATENTOWANA TECHNOLOGIA HYBRYDOWA
Nawet jeżeli baterie są wyczerpane, produkt jest zawsze dostępny.
Automatyczny dozownik, zostaje przełączony w tryb manualny.

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ OPERACYJNA
Skuteczne zapobieganie infekcjom. IntelliCare ułatwia kontrolę higieny
rąk, której brak jest ich najczęstszą przyczyną. Rozwiązanie przystępne
i dostępne we wszystkich miejscach.

WSZECHSTRONNOŚĆ I UNIWERSALNOŚĆ
Pojedynczy dozownik, dostosowany do wszystkich rozwiązań higeny rąk,
pozwalający na wybór produktu w zależności od potrzeb, oczekiwań czy
uwarunkowań środowiskowych.

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA
Redukcja kosztów związana z właściwą i ciągłą pracą dozowników.
Alarmy informujące o konieczności wymiany baterii lub uzupełnieniu
produktu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA
Opróżniona, złożona butelka minimalizuje wpływ na środowisko naturalne,
a składy preparatów są zoptymalizowane pod kątem emisji CO2.

PLATFORMA ZAUFANYCH ROZWIĄZAŃ
Szeroka gama produktów do higieny rąk, z uniwersalnym
kodowaniem kolorystycznym i formułami, które zdobyły
zaufanie milionów na całym świecie.
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Dispensers
Dozowniki
systemu IntelliCare

No matter
what your
industry,pracować,
environment,
or site requires,
System,
który nigdy
nie przestaje
niezależnie
od potrzeb
Twojej
branży. system never stops working.
this versatile
dispensing

Hybrid
Dozownik hybrydowy

Manual
Dozownik manualny

Intelligentlytak
Designed
for Maximum
Performance
Zaprojektowane
by osiagnąć
maksimum
korzyści
•

• Patentedhybrydowy
hybrid dispenser
withz opcją
Opatentowany
dozownik
touchless iand
manual operation
bezdotykowego
manualnego
dozowania

• Duże• okienko
Large window
for product
and
zapewniające
doskonałą

content
visibilityoraz jego zawartości
widoczność
produktu

•
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• Multiple
colour
& design
ﬁnishes
Dostępne
w dwóch
wersjach
kolorystycznych
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•

• Near-empty
low-battery
signals
Sygnał
informującyand
o niskim
poziomie
baterii

•

• Leading
battery-life
Wydajny
czas pracy
bateriitime

•

• Low wyboru
and high-dose
options
Możliwość
wielkości
dozy

•

• Works with
both liquid
and
foam reﬁllsw postaci
Uniwersalnośćdozownik
pracuje
z produktami
płynu, żelu i piany

™ ™
IntelliCare
IntelliCare

Reﬁll
Bottlesdo dozowników systemu IntelliCare
Butelka

Product
andzwija
label się
are(kurczy)
Butelka
fullyod
visible
empty pełną
tyłu until
by zapewnić
widoczność poziomu produktu

Easily stacked
stored w doŁatwaand
do włożenia
zownik oraz łatwa w przechowywaniu

Przezroczysta
Translucent
label for etykieta, zapewniająca
widoczność
poziomu produktu
complete
product visibility
w butelce

Reservoir
for low-dose
indication
Zbiorniczek,
wskazujący
na niską
zawartość preparatu w butelce

Unikalny
“ key
neck” z mechaKey-necked
bottlesystem
with click
mechanism
kliknięcia, który
ensures nizmem
quick, easily-placed
reﬁll umożliwia szybką
i łatwą wymianę butelki (uniemożliwia wsadzenie innej, niewłaściwej butelki)

Tamper-proof
pump to
Specjalna
zastawka zabezpieczająca
prevent
contamination
substancję znajdującą się w butelce
przed wtórną kontaminacją

No-clog and no-drip nozzle
Butelka nie zatyka się i nie kapie

Butelka zaprojektowana tak, by osiągnąć maksimum efektywności
• Opróżniona,
się butelka zmniejsza
Collapsible
for less składająca
waste volume
ilość powstałych odpadów
• Leading sustainability footprint with less plastic
• W pełni biodegradowalna
use (gr/ml)
•

•

Opróżnia sie do końca dzięki czemu nie ma
Fully•recyclable
strat produktu

• Mniejsza
wymiany butelek- 1.3L butelka
Empties
fully forliczba
zero waste
wystarcza na dłuższy czas
• Biobased and eco labeled products available
•

•

1.3 L for fewer reﬁll actions
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Produkty dla Ciebie
i Twoich pracowników
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Formuły bezpieczne dla skóry
użytkownika

Rozwiązania którym zaufały
miliony

Prosty, skuteczny wybór

Formuły produktów do higieny rąk
są bezpieczne i dobierane tak, by
zminimalizować ryzyko podrażnień
skóry, zwłaszcza podczas częstego
ich stosowania. Zachęca to do higieny
a co za tym idzie pomaga zredukować
liczbę zachorowań pracowników,
które zostały wywołane niewłaściwą
higieną.

Szeroka gama produktów do higieny
rąk, z uniwersalnym kodowaniem
kolorystycznym i formułami, które
zdobyły zaufanie milionów ludzi.
IntelliCare oferuje produkty znane
i cenione na całym świecie

Kompaktowa i kompletna jednocześnie
gama produktów pokrywa wszystkie
potrzeby w zakresie higieny rąk.
Minimalizuje tym samym złożoność procesu
doboru produktów oraz ich liczbę.

•

Testowane dermatologicznie

•

pH- zrównoważone dla skóry

•

Formuły produktów są wzbogacone
o składniki nawilżające, które daja
poczucie naturalnej miękkosci
i elastyczności skóry

•

•

Uniwersalne zapachy*

•

Certyﬁkaty Halal & Kosher
Wolne od parabenów i triclosanu

* Zapachy są zgodne z wytycznymi IFRA
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Substancji
Zapachowych)

•

Szeroka gama produktów w pianie

•

Preparaty antybakteryjne i dezynfekujące,
które przeszły rygorystyczne testy na całym
świecie

•

Preparaty do dezynfekcji rąk są zgodne
i spełaniają zalecenia CDC, WHO, APIC
i PHAC dedykowane szpitalnictwu

IntelliCare™

Preparaty do higieny rąk
preparaty do mycia rąk
Soft Care All Purpose Foam
Mydło o kwiatowym zapachu w postaci
piany.

Soft Care Fresh
Lekko perfumowane mydło do rąk w postaci
płynu.

SKU 100940173
4 x 1,3L

SKU 100938559
4 x 1,3L

Soft Care Deluxe
Mydło o kwiatowym zapachu.

Soft Care Deluxe Foam
Mydło o kwiatowym zapachu w postaci piany.

SKU 100938560
4 x 1,3L

SKU 100940172
4 x 1,3L

Soft Care Sensitive
Łagodne mydło do rąk.

Soft Care Sensitive Foam
Łagodne mydło do rąk w postaci piany.

SKU 100938651
4 x 1,3L

SKU 100940174
4 x 1,3L

Soft Care Lux Hand Soap
Mydło do mycia rąk najwyższej
jakości.

SURE Hand Wash
Cytrynowe mydło do rąk na bazie składników
pochodzenia roślinnego.

SKU 100938653
4 x 1,3L

SKU 100938652
4 x 1,3L

preparaty do mycia i dezynfekcji rąk w jednym kroku
Soft Care Sensisept
Antybakteryjny preparat 3 w 1
do higienicznego mycia rąk.

SURE Antibac Hand Wash Free
Bakteriobójczy preparat do higienicznego mycia
rąk na bazie składników naturalnych.

SKU 100938856
4 x 1,3L

SKU 100972882
4 x 1,3L

preparaty do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu
Soft Care Des E
Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk
na bazie etanolu.
SKU 100938828
4 x 1,3L

preparaty do dezynfekcji rąk na bazie składników naturalnych
SURE Instant Hand Sanitizer
Preparat w postaci pianki do higienicznej
dezynfekcji rąk na bazie składników
naturalnych.
SKU 100977078
4 x 1,3L

Soft Care Med
Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk na bazie
n-propanoli i iso-propanolu.
SKU 100938826
4 x 1,3L

preparaty do pielęgnacji rąk
Soft Care Dermasoft
Krem pielęgnacyjno - ochronny
do rąk.
SKU 100938654
4 x 1,3L
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preparaty do mycia rąk

Dozowniki systemu Intelli Care
oraz dodatkowe akcesoria
dozowniki hybrydowe

WORLD FIRST

PATENTED

Dozownik hybrydowy-biały

Dozownik hybrydowy-czarny

SKU D7524180
1 x 1 szt.

SKU D7524179
1 x 1 szt.

dozowniki manualne

Dozownik manualny-biały

Dozownik manualny-czarny

SKU D7524178
1 x 1 szt.

SKU D7524177
1 x 1 szt.

Products that work for you
and your employees.
dodatkowenakcesoria do systemu IntelliCare

Skin compatible formulations

Global availability and trust

Our formulationsOciekacz-szary
are developed to
minimize skin irritation so they can
SKU D7524182
be used as many times as needed to
1 x 1 szt.
encourage hand hygiene compliance and
reduce occupational illnesses that could
otherwise result in sick leave.

Stojak do dozowników
users around the world enjoy and trust,
SKU D1224249
1 x 1 szt.
wide appeal and acceptance. An easy-touse global color coding system minimizes
training needs.

•

Dermatologically tested

•

Unisex fragrance*

•

pH-balanced formulations
Ociekacz-czarny
Formulations enriched with skin
SKU D7524181
conditioning emollients
to keep skin
1 against
x 1 szt. irritation
soft and protect

•

Halal & Kosher certiﬁed

•

Free of triclosan & parabens

•
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Fragrances comply to the IFRA guidelines
(International Fragrance Research Association)

*

With a compact range that fulﬁlls
every critical hand care need, these
formulations have been widely tested so
they work time after time while minimize
purchasing complexity and inventory.
•

Wide range of foam products

•

Antibacterial and sanitizers have
passed stringent tests across the globe

•

Hand rubs meet CDC, WHO, APIC and
PHAC hand hygiene recommendations
for healthcare personnel hand rubs

IntelliCare™
Product List

SKU

D7524180

Skin compatible formulations

Product

Dermatologically tested
IntelliCare

Soft Care
• Unisex fragrance*
All Purpose
4x1.3L
Foam
•

•

D7524179

100940173

Hybrid
Dispenser
• pH-balanced formulations
Black
•

D7524178

Formulations enriched with skin
conditioning emollients to keep skin
100938559
soft and protect against irritation

IntelliCare
Manual Dispenser
White

IntelliCare
Manual Dispenser
Black
100940174

D7524182

D7524181

D6205613

IntelliCare
Drip Tray
Grey
IntelliCare
Drip Tray
Black

Pack size

100938560

SKU

users around the world enjoy and trust,

Soft Care
All Purpose

4x1.3L

100938652

wide appeal and acceptance. An easy-touse global color coding system minimizes
training needs.
Halal & Kosher certiﬁed

100938651
D7524177

Global availability and trust

SKU
Product
Our formulations are developed to
minimize skin irritation so they can
IntelliCare
be used as many times as needed 100938558
to
Hybrid Dispenser
encourage
hand
hygiene
compliance
and
White
reduce occupational illnesses that could
otherwise result in sick leave.

•

XXXXXXXX

Free of triclosan & parabens

Fragrances
comply to the IFRA guidelines
Soft
Care
(International4x1.3L
Fragrance Research Association)
Fresh
*

Soft Care
Sensitive

Soft Care
Sensitive
Foam

Soft Care
Deluxe

Product

Pack size

With a compact range that fulﬁlls
every critical hand care need, these
formulations
have been widely tested so
SURE Hand
4x1.3L
Washwork time after time while minimize
they
purchasing complexity and inventory.
•

Wide range of foam products

•

Antibacterial and sanitizers have

•

Hand rubs meet CDC, WHO, APIC and
PHAC hand hygiene recommendations
for healthcare personnel hand rubs

Soft Care
4x1.3Ltests across the globe
passed stringent
Sensisept

XXXXXXXX

SURE Antibac
Hand Wash
4x1.3L
Free

XXXXXXXX

Soft Care
Des E

4x1.3L

XXXXXXXX

Soft Care
Med

4x1.3L

XXXXXXXX

SURE
Instant Hand
Sanitizer

4x1.3L

100938654

Soft Care
Dermasoft

4x1.3L

4x1.3L

4x1.3L

4x1.3L

IntelliCare
Elbow lever

100940172

Soft Care
Deluxe Foam

IntelliCare Floor stand

100938653

Soft Care Lux
4x1.3L
Hand Soap

4x1.3L

6x1pc

D1224249

1pc

IntelliCare™

Liczy się
każdy moment
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Diversey Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie134
02-305 Warszawa
www.diversey.com

