


Új, innovatív rendszer, amely 
sokrétű, hatékony és intelligens



Higiénikusan tiszta kezek - folyamatosan

Az IntelliCare kéztisztító megoldás 
mindig megállja a helyét

Hibrid kéztisztító-adagoló berendezés: 
szabadalmaztatott érintés nélküli és manuális 
működtethetőség.

GlobálisSZABADAL-
MAZTATOTT

Presenter
Presentation Notes
Most tehát vizsgáljuk meg alaposabban az IntelliCare rendszer alkotóelemeit. Kezdjük rögtön a rendszer legfontosabb elemével. Ez pedig a világon elsőként kifejlesztett párhuzamos hibrid adagolóberendezés. Ez egy olyan patronalapú adagolóberendezés a piacon, ami automatikus és kézi működtetésű adagolóként is használható. Tudjuk, hogy az ügyfelek szeretik az automata adagolókat, de azt is tudjuk, hogy mennyire bosszantó, ha az adagolónak lemerül az akkumulátora. Ha az új automata adagolónknak megszűnik az áramellátása, a sötét kijelzőn megjelenik a „push” felirat, és a berendezés minden fennakadás nélkül kézi üzemmódra vált az automatikus üzemmódból. Nincs fennakadás, az ügyfelek számára a kézhigiénia folyamatosan elérhető marad.



NINCSENEK TÖBBÉ LEMERÜLT AKKUMULÁTOROK
 Hibrid: Automata és kézi adagolás
 Hosszú élettartamú akkumulátorok és figyelmeztető jelzés az akku alacsony

töltöttsége esetén
NINCSENEK TÖBBÉ ÜRES ADAGOLÓK
 1,3 literes tasakok a ritkább utántöltés érdekében
 Teljes termékmegjelenés és figyelmeztető jelzés, a termék alacsony szintje esetén

Intelligens automata adagolás - szükség esetén

EGYEDI BEÁLLÍTÁSOK
 Beállítható adagolás
 Többféle szappan, hab- és krémtermék opciók
HOSSZABB ÉLETTARTAM
 Masszív, ABS műanyag
 UV-álló és vegyszertűrő

Az IntelliCare mindig elérhető



Az IntelliCare segítségével egyszerűbben 
biztosíthat még nagyobb kézhigiéniát

AZ ADAGOLÓ
 Egyszerű használat
 Egyszerű üzembehelyezés
 Egyszerű karbantartás
 Egyszerű utántöltés

A TERMÉKEK
 Színkódos jelölés
 Egyszerű azonosítás
 Teljeskörű ápolás



Adagolt mennyiség beállítása
Folyadék + habtermék 1 adagolóban
Hosszabb élettartamú akkumulátor
Testreszabható a termékfelismerés és a 
felhasználókkal való kommunikáció 
megkönnyítésére
Kiegészítők: cseppfogó tálca

Fekete vagy fehér kivitelben

IntelliCare Hibrid adagolóberendezés

 Szabadalmaztatott érintés 
nélküli ÉS kézi működtethetőség 
 Nagy ablak – jól látható

termék és feltöltöttség
Fekete és fehér kivitelben

 Masszív, víz- és vegyszerálló, karcmentes 
műanyag
 1,3 l –es méret az optimális használati költség 
és a fenntarthatóság érdekében
 Alacsony karbantartási igény: könnyen 
tisztítható, eszközmentes

Üresedésjelző
Alacsony akkutöltöttség 

jelzés

VILÁGELSŐ

SZABADAL-
MAZTATOTT

Fő jellemzők

Presenter
Presentation Notes
Ugyanakkor ennél sokkal több funkciója is van. Amellett, hogy zökkenésmentesen tud átállni automata használatról kézi használatra, a termék hosszú élettartamú akkumulátora segítségével sokáig képes automata adagolásra, és ha az akkumulátor végül mégis lemerülni készül, figyelmeztetést küld, bőven hagyva időt Önnek az akkumulátorok cseréjére. Akár kézi, akár automata üzemmódban használják, az adagolóberendezés megfelel az előírásoknak, és kortól illetve fogyatékosságtól függetlenül könnyen használható.Az áramellátás kérdésén túl az adagoló megoldja a termék kifogyásának problémáját is. Figyelmezteti az üzemeltetőt, amikor a termék szintje alacsonnyá válik, a nagy ablak pedig tényleg nagyon könnyűvé teszi a termék szintjének nyomonkövetését. Amikor a tisztítószer eléri a nyak szintjét, tudhatja, hogy még 50 adag van hátra, így az utánpótlás tervezése még egyszerűbbé válik.Az adagoló kialakításánál arra is törekedtünk, hogy hosszabb idő teljen el a termék utánpótlásai között. Az adagoló belsejében levő tér teljes optimalizálásával elértük, hogy 1,3 literes fertőtlenítőszer- illetve 1,3 literes kézmosószer patronok férjenek el benne.  Így ugyanakkora környezeti terhelés mellett rengeteg termékhez jut. Az 1ml/adag alkalmazással 1.300 adag kézmosószert kap, de ha az alkalmazás nem létfontosságú, egy kapcsoló segítségével 0,5 ml-re csökkentheti az adagot, így a töltet 2.600 kézmosáshoz lesz elég, ami még könnyebbé teszi a kézhigiénia zavartalan biztosítását.Az adagolót tartós használatra terveztük: ABS műanyag háza masszív, víz-, karc- és vegyszerálló. Ez az adagoló tovább tűnik majd újnak.A nagy ablak segítségével nemcsak a termék fogyását követheti nyomon, de azt is jól látja, hogy éppen milyen terméket használ. A termékek színkódos jelölésűek, így könnyen biztosítható, hogy a megfelelő termék legyen a megfelelő helyen. Nincs már szükség rá, hogy alkoholos gélt használjon amikor csupán kézmosószappanra volna szüksége. Az ablak megjelenése egyedileg alakítható, az adagoló belsejében elhelyezhető egy, az ablakon keresztül jól látható tábla. A táblák felhasználási lehetőségeinek száma végtelen: tehet ide termékleírást, logózhatja, vagy akár feltüntetheti a kézmosás helyes módját is.Nem ez az egyetlen lehetőség a testreszabásra. Az adagolót kérheti fehér vagy fekete kivitelben, és választhat, hogy folyadék- vagy habformátumú terméket kíván-e használni. Az adagoló mindkét fajtát képes kezelni, így ha folyadékról habformátumú szappanra akar váltani, nincs szükség az adagoló cseréjére. 



Fekete vagy fehér kivitelben

 Nagy ablak – jól látható
termék és feltöltöttség
Fekete és fehér kivitelben

 Masszív, víz- és vegyszerálló
 1,3 l -es méret az optimális használati 
költség és a fenntarthatóság érdekében
 Alacsony karbantartási igény: könnyen 
tisztítható

Ez a kép most nem jeleníthető meg.

 Egyszerű, magától értetődő 
használat - nagy, könnyen 
mozduló nyomógomb
 Szürke nyomógomb a 
színkontraszt miatt

Adagolt mennyiség beállítása
Folyadék + habtermék 1 adagolóban
Bepattintható, egyedi tábla a 
termékazonosítására, tájékoztatásra, 
színkódolásra
Kiegészítők: cseppfogó tálca, könyökkel 
használható kar

IntelliCare Manuális adagolóberendezés
Fő jellemzők

Presenter
Presentation Notes
A kézi adagolóberendezés rendelkezik a hibrid változat legtöbb nagyszerű jellemzőjével, az automata adagolást kivéve. Ugyanazokkal az patronokkal használható, ugyanolyan nagy ablakkal és testreszabható opciókkal rendelkezik.Bár kézi adagoló, használata nagyon egyszerű és megfelel az előírásoknak. A fehér adagolón az adagolót működtető gomb szürke. Ez a kontraszt megkönnyíti észrevételét és használatát a fogyatékkal pl. mentális problémákkal küzdő személyek számára. Kínálatunkban található hibrid és a kézi adagolóberendezésekhez egyaránt használható cseppfogó tálca, és a kézi adagoló kéz nélküli használatára szolgáló, könyökkel használható kar is. 



Eltömődés-biztos és 
csöpögésmentes csőr
Pattintó mechanizmus az utántöltő 

könnyű és gyors elhelyezéséhez
El nem távolítható pumpa a termék 

szennyeződésének nullára 
csökkentése érdekében

Kulcs-nyakú palack, ami biztosítja
a stabilitást és megszünteti a
„félig-helyreillesztett” palackok 
kockázatát
Ugyanaz a pumpa való a 
folyadék/habtermékhez is

 1,3 literes, kevesebb utántöltést 
igénylő termékekhez 
 Összenyomható, így kisebb a 
hulladék térfogata
Egyedülállóan környezetbarát 

kialakítás: kevesebb műanyagot 
használ (g/ml)
Teljes mértékben újrahasznosítható
Könnyen tárolható és szállítható

 A palack a hátulja felől zsugorodik 
össze, így a termék mindig látható 
marad
 Teljesen kiürül
 Áttetsző ablak és címke 

a termék teljes láthatósága 
érdekében
Tárolórész, ahol látszik, ha már 

csak <50 adag maradt

Ugyanaz a palack illik a manuális -/hibrid 
változatba is

IntelliCare utántöltő palackok
Fő jellemzők

Presenter
Presentation Notes
Végigvettük az adagolóberendezéseket, és érintettük a rendszerben található patronok által kínált néhány előnyt is, de most nézzük meg közelebbről ezeket a patronokat.Az IntelliCare rendszerben használt patronok összenyomható palackok. Lezárva és érintésvédelemmel ellátva szállítjuk őket, hogy megakadályozzuk a termékek szennyeződését. A pumpa a palack része, így a palack cseréjével a tárolótartály és a pumpa is kicserélődik, és ezzel a maximális higiéniát biztosít, különösen az utántölthető rendszerekhez képest, ahol a tartályt és a pumpát ritkán tisztítják, ha egyáltalán sor kerül rá. Mivel a pumpa a palack része, hab- és folyékony terméket egyaránt adagolhatunk ugyanazzal az adagolóberendezéssel.A palack összezsugorodik, ami segít, hogy a termék az utolsó cseppig kiürüljön a palackból, és így megakadályozza, hogy kárba vesszen. A palack ugyanakkor a hátoldala felől zsugorodik össze, így a címke mindig olvasható marad. A termékcímkék átlátszóak, így a termékek azokon keresztül is láthatóak maradnak.A palack nyaka bekattan az adagolóberendezésbe, így a palack nem esik ki, és a nyak mutatja a korábban említett utolsó 50 adag elérését. Ha azonban az adagot 0,5 ml-re állította be, a nyak az utolsó 100 adagot mutatja. Az adagolócső nem csöpög, és így megakadályozza az eltömődést is mivel a kicsöpögött termék megszáradhat és elzáródást okozhat. A palack, négyszögletes alakjának köszönhetően könnyen egymásra helyezhető és tárolható és a nagyobb tartály minimalizálja az 1 ml-re jut műanyag mennyiségét, kiemelkedően környezetbarát tulajdonságot biztosítva ezzel a terméknek az alacsony g/ml műanyag aránynak köszönhetően. 



Miért válassza az IntelliCare-t? 
A rendszer fontos és egyedülálló előnyei:

Jobban
tervezhető

KARBANTARTÁS

Megbízható
GLOBÁLIS
PLATFORM

Jobb
FENNTARTHATÓSÁG

Felülmúlhatatlan
SOKOLDALÚSÁG

Jobb
MŰKÖDÉSI

HATÉKONYSÁG

Szabadalmaztatott
HIBRID 

technológia

Presenter
Presentation Notes
Most, hogy már megismerték a rendszer (adagolóberendezés+utántöltő) jellemzőit, beszéljünk annak előnyeiről, és arról, hogy mindez hogy alakítható át haszonná ügyfeleink számára.Ezek az előnyök relevánsak az ügyfeleink számára, és páratlanok a maguk nemében, ami azt jelenti, hogy ezeknek köszönhetően az IntelliCare kiemelkedik versenytársai közül. Az első természetesen a hibrid-technológia. Ez egy szabadalmaztatott jellemző, nincs még egy patronalapú adagolóberendezés, ami észrevétlenül képes automata működésről kézi működésre váltani. A szabadalom azonban korlátozott ideig érvényes, tehát csak néhány évünk van, hogy jelentős hatást gyakoroljunk erre a piacra. A hibrid természetesen nem csak egy egyszerű újdonság, hanem intelligens megoldás egy az ügyfeleink számára jelentős problémára, amivel valószínűleg Önök is találkoztak már. Megadja az érintés nélküli, kontaktusmentes, keresztfertőzést kizáró rendszer biztonságát azzal a tudattal, hogy ez a rendszer az áramellátás esetleges hiányakor sem hagyja Önt cserben.Itt van továbbá a működési hatékonyság: az adagolóberendezés hozzájárul ügyfelei gazdaságos működéséhez. Az adagolóberendezés kinyitása nélkül is egyértelműen látszik, ha az adagolót újra kell tölteni, és ha ez megtörténik, azt rendkívül egyszerű megoldani: nyissa ki az adagolót, csúsztassa ki belőle a régi patront és csúsztassa a helyére az újat. Az adagoló jóval azelőtt tájékoztatja Önt az akkumulátor állapotáról és a termékutántöltés szükségességéről, hogy ezek gondot okoznának. A gép sokoldalú. Ahogy már említettük: feketéről fehérre válthat, folyadékról habra, megváltoztathatja az adagolt mennyiséget valamint gyorsan és egyszerűen testreszabhatja a rendszert. Alakítsa a rendszert úgy, hogy megfeleljen az Ön higiéniai szükségleteinek és költségkeretének. A termékek és akkumulátorok állapota feletti ellenőrzés lehetővé teszi a rendszer karbantartásának jobb tervezését is. Nagyon egyszerű üzembehelyezni és könnyű karbantartani. A nagy palackoknál egy ml termékre kevesebb műanyag jut, és a szabályozott adagolás megelőzi a termékveszteség keletkezését. A palack teljes mértékben összezsugorodik, így a benne levő termék az utolsó cseppig kiürül. Ha a palack összezsugorodott, készen áll az újrahasznosításra. A termékösszetételnél fontos szempont volt a környezettudatosság, így termékeink a lehető legkevesebb CO2 terheléssel járnak. Termékeink megfelelnek a vezető ökotanúsítványt kiadó testületek követelményeinek, kóser és halal tanúsítvánnyal is rendelkeznek.  Termékeink összetétele nem tartalmaz triklozánt vagy parabéneket. Valamennyi termékünk összetétele megfelel a biológiai lebonthatóság követelményeinek, némelyik termékünk Bio-tanúsítvánnyal is rendelkezik.A termékskála kompakt, a támogató anyagok többnyelvű kiadásban állnak rendelkezésre. A színkódok használatának és a rendszer egyszerűségének köszönhetően bárki könnyen betanítható, bármilyen nyelven beszél is.  



Szabadalmaztatott 
HIBRID 

technológia

• Minimálisra csökkenti a keresztfertőzés kockázatát
- Az érintés nélküli használhatóság megakadályozza a baktériumok átvitelét.
- Az érintésvédelemmel ellátott, lezárt palack megakadályozza a termékek 

keresztfertőződését.

• Segít erősíteni a kézhigiénés előírásoknak való megfelelést.
- Az emberek szívesebben használnak érintés nélküli adagolókat, mint kézi 

adagolóberendezéseket.
- A kézhigiéné akkor is elérhető marad, ha az akkumulátorok lemerültek.

A kézi működtetésűre átváltható, érintés 
nélküli automata adagolóval a szappan 
mindig elérhető akkor is, ha az akkumulátorok 
éppen lemerültek.

Az akkumulátorok lemerülésekor világító lámpa jelzi a 
felhasználónak, hogy mikor kell az adagolón található 
gombot megnyomva kézi működésmódba váltani.
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Presenter
Presentation Notes
Minimálisra csökkenti a keresztfertőzés kockázatát    - Érintés nélküli üzemmódban  elkerülhető, a baktériumok esetleges átvitele a tárgyak között, ami a fertőzések egyik forrása.    - Higiénikus rendszer érintésvédelemmel ellátott, lezárt palackkal, ami megakadályozza a termékek keresztfertőződését.      Segít erősíteni a kézhigiénés előírásoknak való megfelelést.   - Használatra ösztönöz, mert a felhasználók szívesebben használnak érintésmentes adagolót, mint kézzel működtethetőt.   - A kézhigiéné akkor is elérhető marad a felhasználók számára, ha az akkumulátorok lemerültek.



Jobb 
MŰKÖDÉSI

HATÉKONYSÁG

Megbízhatóan és hatékonyan irányítható 
eredményes fertőzés-megelőzés, ami könnyen 
hozzáférhető és elérhető mindenhol.

• Hozzájárul a dolgozók munkahatékonyságának növeléséhez
- A termék mindig látható
- 1,3 literes kiszerelés - az utántöltés és a karbantartás ritkábban esedékes
- A kulcs-nyakú palack segíti az egyszerű és gyors utántöltést. 

• Minimalizálja a felelősségvállalásból eredő kockázatokat
- Kisebb a büntetések kockázata (pl. egy audit esetén).
- Színkóddal jelölt, többnyelvű megoldások.
- Az univerzális hátlap hozzájárul a biztonságosabb munkakörnyezet 

fenntartásához.
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Presenter
Presentation Notes
Hozzájárul a dolgozók munkahatékonyságának növeléséhez    - A termék az utolsó adagokig látható marad, a hátulról zsugorodó palacknak köszönhetően.    - Az 1,3 literes palack a kompakt adagolóberendezésben időt spórol az utántöltés és karbantartás területén.    - A kulcs-nyakú palack segíti az egyszerű és gyors utántöltést Minimalizálja a felelősségvállalásból eredő kockázatokat   - A termék rendelkezésre áll és nagy távolságból is látható, ami minimalizálja a büntetések kockázatát (pl. audit során).   - Színkóddal jelölt, többnyelvű megoldások, nehogy baj történjen.   - Az univerzális furatminta jelentősen csökkenti annak kockázatát, hogy új lyukakat kelljen fúrni a falakba, és így minimalizálja a munkabiztonságot kedvezőtlenül érintő tevékenységeket a munkahelyen.



Felülmúlhatatlan
SOKOLDALÚSÁG

Mivel ugyanaz az adagolóberendezés minden 
megoldást tud kezelni, Ön bármikor átalakíthatja 
a használt termékskálát a környezettől, 
helyszíntől vagy felhasználói igényektől függően.

• Alacsonyabb a teljes használati költség
- Állítható adagméret segíti a felhasználás szabályozását a költségkeret és az 

igények függvényében.
- Az utolsó cseppig felhasználható termék és az időben történő utántöltés segít 

alacsonyan tartani a költségeket.
- Masszív, UV-rezisztens ABS adagoló, a tartós működés érdekében

• Hozzájárul az ügyfélelégedettség növeléséhez
- Ugyanazzal az adagolóval habterméket is használhat, ami javítja a 

felhasználói élményt.
- A bepattintható tábla lehetővé teszi a termék azonosítását és az ügyfelekkel 

való kommunikációt.
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Presentation Notes
Alacsonyabb a teljes használati költség    - Előrelátás: az utántöltés szükségessége gyorsabban, egyszerűbben ellenőrizhető, nem vész kárba termék.    - Állítható adagméret segíti a felhasználás szabályozását a költségkeret és az igények függvényében.    - A palack alakjának és a termék teljes láthatóságának köszönhetően a kézmosószer teljes egészében kinyerhető a palackból, így a termék, amiért fizetett, az utolsó cseppig felhasználható.    - Masszív, ABS adagolóház, a tartós működés érdekében.Hozzájárul az ügyfélelégedettség növeléséhez   - Karcolás és UV-álló, sima felszínű ház a makulátlan külső megjelenésért.  - Ugyanazzal az adagolóval habterméket is használhat, ami javítja a felhasználói élményt.   - A bepattintható tábla lehetővé teszi a termék azonosítását és az ügyfelekkel való kommunikációt.



Jobban irányítható
KARBANTARTÁS

Csökkentse vállalkozásának komplexitását és 
karbantartási igényét az akkumulátorok és 
utántöltő palackok időben történő cseréjével

• Hozzájárul a dolgozók munkahatékonyságának növeléséhez
- Kevesebb a karbantartási munka, mivel az adagolókat nem kell kinyitni a 

szappanmennyiség ellenőrzéséhez.
- A hibrid működés és a hosszabb akkuélettartamnak köszönhetően 

kevesebb az üzemszünet.

• Minimalizálja a felelősségvállalásból eredő kockázatokat
- Az alacsony termékszintre figyelmeztető jelzés segít, hogy a termék mindig 

rendelkezésre álljon, így minimalizálja a rossz kézhigiénéből eredő 
kockázatokat.

4/6
A RENDSZER

ELŐNYEI

Presenter
Presentation Notes
Hozzájárul a dolgozók munkahatékonyságának növeléséhez     - Az alacsony akkutöltöttség és termékszint jelzések miatt az adagolót nem kell kinyitni az utántöltés ellenőrzéséhez, így tovább csökken a karbantartási idő.     - Az akkumulátorok kiemelkedően hosszú élettartama és a hibrid működés garantálja a lehető legrövidebb üzemszünetet.Minimalizálja a felelősségvállalásból eredő kockázatokat     - Az alacsony termékszintre figyelmeztető jelzéssel megelőzhető az adagoló kiürülése, így minimalizálható a rossz kézhigiéné kockázata, ami HCAI-hoz vagy ételmérgezéshez vezethet - mindkét eset komoly pénzügyi és életveszélyes következményekkel jár.



Jobb
FENNTARTHATÓSÁG

• Hozzájárul az ügyfélelégedettség növeléséhez
- Nagyobb elfogadottság a felhasználók részéről a több, független 

tanúsítványnak köszönhetően.
- Segít elkerülni a túladagolást  - a kisebb adagokra váltó kapcsolóval 

csökken a pazarlás

• További megnyugtató tények
- Egyik termék sem tartalmaz triklozánt vagy parabéneket, egyes termékek bio-

tanúsítvánnyal rendelkeznek.
- Az összezsugorodó és újrahasznosítható utántöltők minimalizálják a káros 

környezeti hatásokat.
- A termékek összetételek és a csomagolás CO2-kibocsátását a lehető legkisebbre 

állítottuk be.
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Az összezsugorítható utántöltők és a 
termékösszetételek kialakítása a lehető legkisebb 
környezeti hatás figyelembevételével történt

Presenter
Presentation Notes
Hozzájárul az ügyfélelégedettség növeléséhez    - Termékeink megfelelnek a vezető ökotanúsítványt kiadó testületek követelményeinek világszerte.    - Termékeink kóser és halal tanúsítvánnyal is rendelkeznek, a nagyobb felhasználói elfogadás érdekében.    - Az adagváltó kapcsoló elkerülni a túladagolást  - csökken a pazarlás További megnyugtató tulajdonságok   - Egyik termék sem tartalmaz triklozánt vagy parabéneket.  - Az összezsugorodó és újrahasznosítható utántöltők minimalizálják a káros környezeti hatásokat.   -A termékek összetételek CO2-kibocsátását a lehető legkisebbre állítottuk be.   Valamennyi termékünk összetétele megfelel a biológiai lebonthatóság követelményeinek, némelyik termékünk Bio-tanúsítvánnyal is rendelkezik.



Megbízható
GLOBÁLIS

Platform

Ugyanaz az adagolóberendezés, termékcsalád és 
támogató eszközök bárhol elérhetők, világszerte 
elfogadott összetétellel és univerzális színkódolással

• Jelentősen csökkenti a beszerzés komplexitását
- Egyénileg kialakítható termékválaszték, nagy felhasználói elfogadottság, 

világszerte ismert, megbízható összetételek. 
- Többnyelvű címkézés és támogatás, az adminisztráció és a hibakeresés 

minimalizálása érdekében

• Minimális betanítási igény
- Ügyfélközpontú termékfejlesztés, több iparágban való zökkenőmentes használat
- Nyelvtudást nem igénylő színkódolás, a különböző nemzetiségű kezelők hibáinak 

minimalizálására.
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Presentation Notes
Jelentősen csökkenti a beszerzés komplexitását    - Kompakt termékválaszték, nagy felhasználói elfogadottság, világszerte ismert, megbízható összetételek, a komplexitást úgy csökkenti, hogy közben a minőségben nem kell kompromisszumokat kötni.    - Többnyelvű címkézés és támogatás, az adminisztráció és a hibakeresés minimalizálása érdekébenMinimális betanítási igény   - A kialakítás célja, hogy több iparágban is zökkenőmentesen lehessen használni, a termékek a legigényesebb ügyfeleink elvárásait is kielégítik   - Nyelvtudást nem igénylő színkódolás és termékkialakítás csökkenti a beavatkozásoknál a hibalehetőségek számát függetlenül attól, hogy milyen személyzet végzi azt.



Termékcsalád, ami az Ön és 
munkatársai igényeit is kielégíti

Habformátumú termékek Folyadékformátumú termékek



Miért válassza az IntelliCare-t? 
A termékcsalád fontos és egyedülálló előnyei:

BŐRBARÁT
termékösszetételek

Globális
RENDELKEZÉSRE 

ÁLLÁS
ÉS BIZALOM

EGYENLETES,
EREDMÉNYES

alkalmazás

Presenter
Presentation Notes
Ha vet egy pillantást a patronokra és a bennük található termékek összetételére látni fogja, hogy az IntelliCare páratlan, egyedülálló és rendkívül versenyképes.Az egészséges bőr rendkívül fontos számunkra. Mivel tudjuk, hogy a bőrirritáció és az allergiás reakciók miatt az emberek elkerülik a kézmosást, ami pedig betegséghez és fertőzésekhez vezet.Termékeink pH értékét ezért a bőr természetes pH-értékéhez állítottuk be, és nem használunk potenciális allergéneket. Elkerüljük a nemkívánatos összetevőket, helyettük olyan összetevőket választunk, mint pl. a hidratáló elemek, amik segítenek megőrizni a bőr hidratáltságát és egészségét.Az általunk használt illatanyagok megfelelnek az IFRA (International Fragrance Research Association - Nemzetközi Illatanyag Szövetség) irányelveinek, kiválasztásukkor friss, unisex, általánosan vonzó illat kialakítására törekedtünk.Kézfertőtlenítő géljeink megfelelnek a CDC, WHO, APIC és PHAC egészségügyi dolgozók kézfertőtlenítő géljeire vonatkozó kézhigiénés ajánlásainak 	Termékeink triklozán- és parabénmentesek, számos USDA által tanúsított, bio-alapú, Halal és kóser tanúsítvánnyal rendelkező változatban is elérhetők. A termékek színkódoltak és többnyelvűek, hogy használatuk bármilyen nyelven egyszerű legyen. Oktatóanyagaink és márkajelzéseink is egyformák mindenhol, hogy egyszerűvé tegyük az oktatást a nemzetközi ügyfelek számára is.Minden termékünket úgy alakítottuk ki, hogy eredményesen használhatók legyenek mindenféle környezetben, és kis mértékben terheljék a környezetet.A szabályozott adagolással és a megfelelő termék kiválasztásával segíthetünk Önnek, hogy kevesebb vizet, terméket és áramot fogyasszon.A termékcsalád kompakt, mégis sokoldalú, hogy a legtöbb felmerülő igényt kielégítse, így csökkenthető a készlet és a cikkelem-komplexitás. 



Vezető szerep a 
BŐR EGÉSZSÉG-
VÉDELME terén

Vezető szerepet töltünk be a bőr egészségvédelme 
területén a szegmensben elérhető leggyengédebb és 
bőrbarátabb összetétellel, bőrgyógyászatilag tesztelt 
és megfelelő testületek által tanúsított termékeinkkel.
• Javítja a kézhigiénés előírásoknak való megfelelést

- A termékösszetételek bőrbarát tulajdonságait tesztek többek közt rátevéses próba
(patch teszt) is igazolja

- pH-semleges termékösszetételek

• Hozzájárul a foglalkozásból eredő betegségek csökkentéséhez és így a betegszabadságok 
csökkenéséhez

- Termékeink nem tartalmaznak allergéneket, amelyek negatív reakciót váltanának ki
- Bőrápoló összetevő puhává teszik a bőrt és védik az irritációtól 
- Az általunk használt illatanyagok megfelelnek az IFRA (International Fragrance Research 

Association - Nemzetközi Illatanyag Szövetség) irányelveinek
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Presentation Notes
Kézápolás, ami a következő körülmények között is működik:SÉRÜLÉKENY FELHASZNÁLÓK: allergiások/betegekGYAKORI HASZNÁLAT: egészségügyi/vendéglátóipari dolgozók         ÉRZÉKENY BŐR: gyerekek/idősek...Javítja a kézhigiénés előírásoknak való megfelelést    - A termékösszetételek bőrbarát tulajdonságait, és felhasználói elégedettségét tesztek többek közt rátevéses próba (patch teszt) is igazolja           - pH-semleges termékösszetételekHozzájárul a foglalkozásból eredő betegségek csökkentéséhez és így a betegszabadságok csökkenéséhez   - Termékeink nem tartalmaznak allergéneket, amik negatív reakciót váltanának ki   - Kevesebb bőrirritáció a bőrápolóval dúsított összetételnek köszönhetően, amik puhává teszik a bőrt és védik az irritációtól   - Az általunk használt illatanyagok megfelelnek az IFRA (International Fragrance Research Association - Nemzetközi Illatanya Szövetség) irányelveinek 



Globális 
RENDELKEZÉSRE 

ÁLLÁS ÉS 
BIZALOM

Nemzetközi tapasztalatokkal és szakértelemmel 
kifejlesztett termékek, amelyek különböző 
szektorokban is garantálják a felhasználói 
elfogadást és a zökkenőmentes működést.

• További megnyugtató jellemzők
- Triklozán- és parabénmentesség
- USDA által tanúsított, bio-alapú, Halal és kóser tanúsítvánnyal rendelkező változatok
- Kézfertőtlenítő géljeink megfelelnek a CDC, WHO, APIC és PHAC egészségügyre 

vonatkozó ajánlásainak
- Friss, uniszex, általánosan vonzó illat, amely megfelel az IFRA előírásainak

• Minimális betanítási igény
- Globális színkódolás és többnyelvű címkézés
- Minden országra azonos oktatóanyagok és helyszínen kitehető jelölések
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Presentation Notes
Kézápolás, amely még a legigényesebb ügyfeleknél is sikeres:NEMZETKÖZI PARTNEREK| Globális előírások/márkajellemzőkTÖBBNEMZETISÉGŰ SZEMÉLYZET | Nyelvi/képzettségi korlátokTÖBBLÉTESÍTMÉNYES MŰKÖDÉS | Adminisztrációs komplexitásGYAKRAN CSERÉLŐDŐ SZEMÉLYZET | Gyakori betanítás További megnyugtató jellemzők    - Triklozán- és parabénmentesség    - USDA által tanúsított, bio-alapú, Halal és kóser tanúsítvánnyal rendelkező változatok    - Kézfertőtlenítő géljeink megfelelnek a CDC, WHO, APIC és PHAC egészségügyi dolgozók kézfertőtlenítő géljeire vonatkozó kézhigiénés ajánlásainak 	    - Friss, unisex, általánosan vonzó illat, amely megfelel az IFRA előírásainakMinimális betanítási igény   - Globális színkódolás és többnyelvű címkézés   - Minden országra azonos oktatóanyagok és helyszínen kitehető jelölések



ZÖKKENŐ-
MENTES, 

EREDMÉNYES 
alkalmazás

Egyedi termékválaszték, ami megfelel a 
legfontosabb kézápolási igényeknek, és segít 
vállalkozása zökkenőmentes működésében

• További megnyugtató jellemzők
- Antibakteriális és fertőtlenítő termékek, amelyek különböző ágazatokban is működnek
- A környezeti lábnyomot csökkentő habformátumú termékek széles köre

• Jelentősen csökkenti a beszerzés komplexitását
- Sokoldalú termékek, amelyek összetétele a kézápolási igények széles körét kielégíti
- Általánosan vonzó illat minden kategóriában, ami megakadályozza a cikkelemszám 

túlzott növekedését.
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Presenter
Presentation Notes
A kézápolás egyszerű módja, a nemkívánatos komplexitás csökkentése érdekében:KEVESEBB CIKKELEM SZÜKSÉGES| A legjobb termék minden alkalmazáshozKEVESEBB PANASZ | Működését időről-időre teszteljükÁLTALÁNOSAN VONZÓ | Megfelel a különböző érzékszervi elvárásoknakTovábbi megnyugtató jellemzők    - Antibakteriális és fertőtlenítő termékek, amelyek különböző ágazatokban is működnek    - A környezeti lábnyomot csökkentő habformátumú termékek széles köre       kisebb vízfogyasztás, kevesebb termékhasználat és kevesebb energia a vízmelegítéshez Jelentősen csökkenti a beszerzés komplexitását   - Sokoldalú termékek, amelyek összetétele a kézápolási igények széles körét kielégíti   - Általánosan vonzó citrom és tea illat minden kategóriában, ami megakadályozza a cikkelemszám túlzott növekedését.



Termékáttekintés, listaárak 
alkalmazási terület pozicionálás cikkszám termékmegnevezés angol termékmegnevezés magyar listaár (HUF)

kéztisztítás gazdaságos 100938558 SOFT CARE ALL PURPOSE IC 4X1.3L W1 Kézkímélő folyékony szappan friss illattal 6 900,00

kéztisztítás gazdaságos 100940173 SOFT CARE ALL PURPOSE FOAM IC 4X1.3L W1 Hab állagú kézmosó szappan általános használatra 6 900,00

kéztisztítás sztenderd 100938559 SOFT CARE FRESH IC 4X1.3L W1 Kézmosó krémszappan 7 900,00

kéztisztítás prémium 100938653 SOFT CARE LUX HAND SOAP IC 4X1.3L W1 Kézmosó krémszappan 9 900,00

kéztisztítás növényi alapú 100938652 SURE HAND WASH IC 4X1.3L W1 Folyékony szappan 7 000,00

kéztisztítás és kézfertőtlenítés prémium 100964234 SOFT CARE SENSISEPT H34 IC 4X1.3L W3151 Fertőtlenítő hatású, kézkímélő folyékony szappan 12 900,00

kézfertőtlenítés isopropanol 100964235 SOFT CARE MED H5 IC 4X1.3L W1261 Kézfertőtlenítő gél 13 800,00

kézfertőtlenítés ethanol 100964872 SOFT CARE DES E H5 IC 4X1.3L H SLO Alkohol alapú, folyékony higiénés kézfertőtlenítő szer 10 500,00

kézápolás sztenderd 100938654 SOFT CARE DERMASOFT IC 4X1.3L W1 Illatmentes bőrregeneráló krém 12 500,00

adagoló Hungary D7524177 Di IntelliCare Dispenser Man. Black 1pc W1 IntelliCare manuális szappanadagoló fekete 3900,00

adagoló Hungary D7524178 Di IntelliCare Dispenser Man. White 1 pc W1 IntelliCare manuális szappanadagoló fehér 3900,00

adagoló Hungary D7524179 Di IntelliCare Hybr. Black 1 pc W1 IntelliCare érintés nélküli szappanadagoló fekete 19900,00

adagoló Hungary D7524180 Di IntelliCare Hybr. White 1pc W1 IntelliCare érintés nélküli szappanadagoló fehér 19900,00

Presenter
Presentation Notes
A most bevezetett termékeink 3 csoportba oszthatók. Vannak a tisztításra szánt termékek, ezek a kézmosószereink. A megelőzésre szánt termékek, a fertőzésmegelőzésre tervezett fertőtlenítőszereink és a kombinált termékeink, amik egy lépésben tisztítanak és fertőtlenítenek.Az IntelliCare All Purpose, általános célú termékei az alapvető kézmosási igényeket elégítik kiValamennyi termék elérhető hab formában, de az All Purpose folyékony kézmosószer formájában is kapható. Mint látják minden termék rendelkezik BioPreferred besorolással, valamint kóser és halal tanúsítvánnyal. 



Nagyon hatékony
Gyorsan tisztít, kíméletesen és eredményesen távolítja el a zsíros 
és más olajos szennyeződéseket

Kellemes használat. 
Kellemes kinézet, tapintás és illat, puhaságot kölcsönöz a bőrnek.
Általánosan vonzó illat, könnyen leöblíthető, kellemes utóérzet.

Gyengéd a bőrhöz. 
Kíméletes a bőrhöz, és segít csökkenteni a bőrirritációt. 
Mindennapi használatra is alkalmas.
Tudatosan kialakított összetétel 
Összetevői közt nem szerepel a Cocamide DEA, a triklozán és 
parabének

Nagy hatásfokú 
Kíméletes

Rózsaszín
Sűrű hab vagy folyadék
Citromos tea illat

Bőrsemleges pH-érték 
Rátevési (patch) teszttel 
ellenőrzött

Cocamide Dea, parabének és 
triklozán mentes

4 x 1300 mL
FOLYADÉK ÉS HAB 

UTÁNTÖLTŐ

Általános használatra

KÉZMOSÓSZEREK

Soft Care All Purpose
Soft Care All Purpose Foam

Presenter
Presentation Notes
Nagyon hatékonyGyorsan tisztít, nagy hatásfokú felületaktív rendszerének és a hozzáadott nedvesítő összetevőknek köszönhetően kíméletesen és eredményesen távolítja el a zsírt és más olajos szennyeződéseket, higiénikusan tisztává és gombamentessé varázsolva a kezet.Kellemes használat. Rózsaszín árnyalatának, nagy sűrűségű folyadék vagy hab állagának és a citromos tea illatának köszönhetően kellemes a kinézete, tapintása és az illata. Általánosan vonzó termék, nemtől, kortól és országtól függetlenül. A bőr puha marad utána, könnyű leöblíteni, nem hagy ragacsos maradékot.Gyengéd a bőrhöz. Bőrbarát pH-érték, ami kíméli a bőrt, és rátevéses (patch) tesztekkel igazoltak Csökkenti a bőrirritációt, mindennapi használatra is alkalmas.Tudatosan kialakított összetétel Összetevői közt nem szerepel olyan nemkívánatos összetevő, mint a Cocamide DEA, a triklozán és a parabének



Termékelőnyök
Alacsonyabb használati költség 
Ajánlott valamennyi vendégek és látogatók által használt helyiséghez
Erősíti a márkát és a vendégélményt a mosdóhelyiségekben

Jellemzők
Nem tartalmaz nemkívánatos összetevőket: CodoDea, parabének, triklozán
Friss illat 
Kék, elegáns gyöngyházfényű megjelenés
Sűrű termék a lágy kézmosásért

4 x 1300 mL
FOLYADÉK UTÁNTÖLTŐ

KÉZMOSÓ-
SZEREK 

Általános 
használatra

Soft Care Fresh
Kék, gyöngyházfényű kézmosószer, hidratáló jellemzőkkel, friss illattal, ami 
hozzájárul a mosdóhelyiségek kellemes illatához. 



• Megújuló forrásokból származó növényi alapú összetevőket tartalmaz
• 100%-ig biológiailag lebomló, lebontása természetes folyamatok által történik
• Alaposan tisztít és higiénikus frissességet kölcsönöz a kéznek
• Tartósítószermentes (parabéneket sem tartalmaz)
• 100%-ban természetes illatanyag a frissítő hatású citrom illatával 
• A természet erejét felhasználva csökkenti a káros környezeti hatásokat és 

nyugtatja a lelket
• Kíméletes összetétele révén védi használói bőrének egészségét 
• Nem esik környezetvédelmi kockázat besorolás alá, nincs szükség biztonsági 

figyelmeztetésekre
4 x 1300 mL

FOLYADÉK UTÁNTÖLTŐ

SURE Hand Wash

KÉZMOSÓ-
SZEREK 

Általános 
használatra



Soft Care Lux hand soap

• A Soft Care Lux Hand Soap alapját a felületaktív és vízmegkötő anyagok kímélő
elegye alkotja. A terméke kíméletesen tisztít és ápolja a bőrt anélkül, hogy
megváltoztatná a bőr pH-értékét

• A szappan bőrsemleges pH-értékű, bőrgyógyászatilag tesztelt termék. A
termékben található vízmegkötő anyagok ápolják a bőrt a kézmosás során.

• Emellett a termék kitűnő, uniszex illatú, a kézmosás során bőven képződő hab
pedig a luxus érzését kölcsönzi a használónak.

• A Lux márka prémium imázsa megnyeri a felhasználók bizalmát és növeli a
létesítmény presztízsét.

• A Soft Care Lux Hand Soap használható hotelek vendégszobáiban, éttermekben és
sport klubok, szabadidős létesítmények és wellness létesítmények zuhanyzóiban.4 x 1300 mL
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ANTIBAKTERIÁLIS
KÉZMOSÓSZEREK

Soft Care Sensisept
• Klórhexidin alapú antimikrobiális 

kézmosószer, ami az osztályában 
kiemelkedő hatékonyság mellett 
ápolja is a bőrt.

• Hatékonyan elpusztítja a 
baktériumokat, gombákat és 
élesztőgombákat. Vírusok, pl. 
influenzavírus ellen is hatásos. 

• Egy lépésben biztosít eredményes 
kézfertőtlenítést, ám független 
kutatások bizonyították, hogy még 
ismételt használat során is kíméletes 
a bőrhöz. 

Előnyök
• Bizonyított hatás
• Gyengédebb a bőrhöz, kellemes és egyszerű módját 

kínálja az előírásoknak való megfelelésnek
• Egylépéses termék a folyamathatékonyság érdekében 

Termékelőnyök
• A világ egyik vezető terméke fertőzésmegelőzés 

területén
• Azonnali hidratáló hatás, ami kedveltté teszi a 

felhasználók körében
• Különleges gyengédség a bőr egészségének 

támogatása érdekében 
• Támogató érvek
• Hatásteszt: EN1499 & EN13727 szennyeződés, 30 mp
• Bőrbarát jellemzők tesztelése (rátevéses (patch), 

TEWL, ROAT)
• 10% hidratáló összetevő (glicerin)



Soft Care Des E
Termékelőnyök
 Hatékonyabb munkafolyamatok (gyorsaság, kevesebb betegszabadság) 
 Elégedettebb felhasználók (dolgozók és ügyfelek) és személyes biztonság 
 Elősegíti az előírásoknak való biztonságosabb, megbízható megfelelést és jó 

hatással van a közegészségügyre 
 Kiemelkedően kíméletes, ami védi a bőr egészségét.
Támogató érvek
 Hatásfok tesztelve: EN 1500, EN 14476 (madárinfluenza A, H1N1 sertésinfluenza, 

Norovírus). EN 1276, EN 13727, EN 14348, EN 13624. EN 12791
 *tesztelt bőrkompatibilitás (rátevéses (patch) teszt)
 70% etanol a legjobb hatékonyság érdekében
 A skandináv asztma és allergia szövetségek tanúsítványával
 Rendelkezik a kellő száradási idővel a megfelelő fertőtlenítés érdekében, a 

felhasználó mégis azonnal a következő teendőjéhez láthat

AZONNAL HATÓ
KÉZ-

FERTŐTLENÍTŐSZER



Soft Care Med

AZONNAL HATÓ
KÉZ-

FERTŐTLENÍTŐSZER

 Izopropil-alkohol és n-propanol
elegyén alapuló kézfertőtlenítőszer.

 Nagyon hatásos bőr reziduális (tartós)
és tranzitórikus (átmeneti) flórájában
található mikroorganizmusok, mint a
baktériumok és gombák ellen.

 Hidratáló összetevői révén hozzájárul
a bőr sima felületének megőrzéséhez,
gyakori kézfertőtlenítésre is alkalmas.

 Sűrűséget növelő polimert is
tartalmaz, hogy növelje a termék-bőr
kontaktus idejét.

 Illatanyagmentes, így alkalmas
vendéglátóipari környezetben való
használatra

Termékelőnyök
• Jobb a kézhigiénés előírásoknak való 

megfelelés és a fertőzésmegelőzés.
• A fertőzések megelőzésével mindenhol 

időt takarít meg
• Nagyobb hosszú távú biztonság a 

felhasználók számára.
Támogató érvek
• Izopropil-alkohol és n-propanol keveréke, 

tanúsított, élen járó hatásfokkal
• Sűrítő polimert tartalmazó gél, ami 

megtartja a gélt a kézben és megelőzi a 
csöpögést, fröccsenést

• Vízmegkötő anyagai révén azonnal és 
hosszú távon is hozzájárul a bőr 
egészségéhez

• Illatmentes



Soft Care Dermasoft

 Parabénmentes regeneráló kézkrém
 Gyorsan beszívódik a bőrbe, azonnali

hidratáltság érzést biztosít, krémmaradék nélkül.
 Hozzájárul a bőr védelméhez, ha az a munka

vagy gyakori kézmosás miatt elvesztette
természetes védelmező hidratáltságát

 Lágyítja a bőrt és segít megelőzni annak
kiszáradását, töredezettségét, repedezettségét.

 Támogatja a bőr természetes helyreállítási
folyamatát a bőr hidratálásával, csökkenti a
bőrszárazság kellemetlen tüneteit, így vonzóbbá
teszi a megfelelő kézhigiéniai gyakorlat
alkalmazását

Előnyök
Segít megelőzni a bőr kiszáradását és 
repedését
Könnyen beszívódik, nem hagy zsíros 
utánérzetet 
A kezet lággyá, bőrét simává varázsolja 
Előnyök (max 3) 
Hidratálja a bőrt, támogatva ezzel a bőr 
egészségének megőrzését 
A bőr egészségvédelmével hozzájárul a 
megfelelőség teljesítéséhez 

Támogató érvek
Parabénmentes 
Többféle hidratáló összetevő 
Bevált, világszerte használt összetétel 

Kézápolás

4 x 1300 Ml
UTÁNTÖLTŐ
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