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Časové úspory 

Práce s předem navlhčenými (impregnovanými) úklidovými textiliemi 
šetří čas. Odpadá příprava textilie (opakované namáčení) před jejím 
použitím. Úklid může začít prakticky ihned.

Dodržení hygieny 

Dávkovací systém umožňuje jednoduché a časově úsporné dávkování 
čisticích a dezinfekčních prostředků pro impregnaci úklidových mopů 
a utěrek. Barevné a velikostní rozlišení příslušenství zabezpečuje opti-
mální spotřebu a nejvyšší jistotu správné aplikace. 

Ergonomie 

Jednoduchý a uživatelsky pohodlný odběr impregnovaných mopů. 
Odpadají pracovní úkony jako je namáčení, ždímání a vyprání mopu.

Hospodárnost   

Náš inovační čisticí systém Healthguard® spojuje novou generaci 
mikrovláknových mopů s vysoce účinnými čisticími a ošetřujícími pro-
středky. Řada mikrovláknových mopů Rasant® nabízí optimální tech-
nické předpoklady pro použití jednofázového úklidového systému bez 
ztráty kvality. Díky tomu je možné dosáhnout úspor v oblasti mzdových 
i materiálních nákladů. 

Healthguard® - výhody máte ve svých rukou   

Nový systém Healthguard® přesvědčí svými hygienickými a ekonomickými výhodami. 
Ergonomický design a jednoduchá manipulace usnadňují denní úklid. 
Perfektní hygiena ve spojení s ekonomicky úspornými metodami je předpokladem 
úspěchu v oblasti moderního a profesionálního úklidu ve zdravotnictví. 



Mobilette® Healthguard®

Na profesionální úklid v nemocnicích jsou kladeny velmi vysoké nároky. Nový 

systém vozíků Mobilette® Healthguard® díky moderní ergonomické konstrukci 

výrazně usnadňuje namáhavou práci a vytváří výborné podmínky pro udržení vyso-

kého standardu hygieny. 

Systém Mobilette® Healthguard® je jednoduchý a uživatelsky pohodlný, minimalizu-

je rizika chybné aplikace a motivuje zaměstnance. 

Systém Mobilette® Healthguard® optimalizuje nejnovější metodu impregnace mopů 
v oblasti úklidu ve zdravotnictví.

Nové zásuvné boxy mopů

• pevná konstrukce
• ergonomické uspořádání
• uzpůsobeno pro potahy mopů  Rasant®  
 velikosti 40 cm

Nová hliníková tyč 
• ergonomický Z-tvar výrazně snižuje 
 námahu při práci

Nový držák prací síťky a prací síťka 
• barevné rozlišení při praní 
• zjednodušuje přidělování materiálu 
 do úklidových rajónů 

Držák hygienického plánu

• vizuální ztvárnění úklidových prací dle 
 specifi k objektu

Sklápěcí podvozek Mobilette® Healthguard® 

• „velký” pro úklidové práce
• „malý” pro úsporu skladovacího místa 

Mobilette® Healthguard®

Péče o podlahy

Podlahy v nemocnicích jsou vystaveny náročnému opotřebovávání. 

Vysoké nároky na úklid a specifi cké znečištění v nemocnicích vyžadují jedinečné 

systémové řešení. 

Pro nemocniční prostředí jsme vyvinuli speciální „Ecolab Medical System“, zahrnující  zá-
kladní čisticí prostředek, prostředek na ochranu podlah a čisticí prostředky s ošetřující 
složkou.

Bendurol® medical  je pachově neutrální základní čisticí prostředek pro efektivní odstra-
 ňování starých polymerních vrstev. 
Tuklar® medical  je polymerní disperze odolná dezinfekčním  přípravkům na bázi
 alkoholů, s vysokým leskem a výborně leštitelná.
Gloss® Xpress/ jsou vysoce účinné prostředky s ošetřující složkou pro jednofázový
Gloss® Xpress plus  systém stírání. Jedinečný čisticí účinek s mopem Rasant® Micro.
Diesin® HG je dezinfekční a čisticí prostředek na bázi KAS.
Incidin® Extra N je dezinfekční a čisticí prostředek na bázi glukoprotaminu a KAS.
Incidur® je dezinfekční a čisticí prostředek na bázi aldehydů.
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Systém Rasant®

Stoupající náklady ve zdravotnictví vytvářejí tlak na úspory prostředků. Náš ino-

vační čisticí systém Healthguard® spojuje novou generaci mikrovláknových mopů 

s vysoce účinnými čisticími a ošetřujícími prostředky. 

Řada mikrovláknových mopů Rasant® nabízí optimální technické předpoklady 

pro použití jednofázového úklidového systému bez ztráty kvality. Díky tomu je 

možné dosáhnout úspor v oblasti mzdových i materiálních nákladů. 

Nový mikrovláknový mop Rasant® Micro spojuje moderní mikrovláknovou technologii 
se zvýšeným plošným výkonem. 

Rasant® Micro

• vysoce výkonný mop   jedinečný svého druhu na trhu!

• 100% mikrovlákno   nejvyšší možná schopnost absorpce špíny

•  mikrovláknový okraj    absorpce hrubých nečistot

• viskozová absorpční výplň  vysoká schopnost „podržet“ a zpětně 

     absorbovat čistící roztok, vysoký plošný 

     výkon v m2 

Dále je možné použít mopy Combitex® a Microclin®.

Systém Rasant®

Impregnační úklidové systémy 

Hygienické a časově hospodárné metody jsou v oblasti nemočničního úklidu na 

prvním místě. Ecolab Vám nabízí pro dezinfekční a nedezinfekční úklid dvě inovač-

ní „impregnační“ metody:  

Ruční impregnace 

„Sítková metoda” umožňuje provádění impregnace zejména v členitých objektech na 
různých místech. Společně s dávkovacími systémy Ecolab je ideálním systémovým 
řešením pro všechny objekty.  

Strojní impregnace 

Dávkovací systémy Quik Fill Compac® a KNIGHT® umožňují impregnaci mopů na jed-
nom centrálním místě. Jsou určeny pro jednoduché a časově nenáročné dávkování 
čisticích a dezinfekční prostředků.
Barevné a velikostní rozlišení příslušenství pro optimální spotřebu a vysokou jistotu 
správné aplikace. 

Impregnační úklidové systémy 



Ecolab - Váš partner pro profesionální úklid

Ecolab je celosvětovou jedničkou v oblasti čištění a hygieny. Naše kompetence a zkušenosti v oblasti úklidu 

zdravotnických zařízení spočívají v neustálé službě zákazníkům a jsou nedílnou součástí naší servisní činnosti:

Zaškolení 

Při „náběhu“ nových objektů provádí naši odborní poradci zaškolení personálu s přihléd-
nutím ke specifi kům objektu. Tato školení provádíme i na zaběhnutých objektech s cílem 
zvýšit produktivitu práce.

Hygienické plány 

Jedním z důležitých úkolů fi rmy Ecolab je prevence proti možným chybám v aplikaci. 
Pomocí jednoduchých piktogramů a odpovídajícího barevného označení bude leh-
ce srozumitelné, které povrchy mají být uklízeny, jakých prostředků a pomůcek použít 
a jakou koncentraci zvolit.

Semináře 

Naši interní i externí odborní poradci Vás prostřednictvím našich seminářů seznámí               
s aktuálními informacemi z Vašeho oboru. 

www.ecolabcz.cz  

Informace o našich produktech včetně aktuálních bezpečnostních listů naleznete na 
našich webových stránkách.  

Objednávkové informace pro první dodávku:

Healthguard-Mobilette  Označení  

Základní model 55 cm (velký)  PBT 3H
zahrnuje: základní model se 3 ocelovými nosnými tyčemi, 3 odkládací regály (WPT5), 

1 přívěsný vozík (KPT5), 6 l kbelík modrý (KTB6), červený (KTR6) a žlutý (KTY6)

Základní model 55 cm (malý)  PBT 4H
zahrnuje: základní model (PBT2), 1 odkládací regál (WPT5), 6 l kbelík modrý (KTB6) a červený (KTR6)

Vybavení společné pro oba typy, zahrnuté v základních modelech:

3 modré boxy na mopy (SL1B) 1 držák na pytle 2 x 70 l (SP72S)

1 držák mopu (ART1) 1 držák tyče mopu (SCT1)

1 háček (HCT1) 1 lopatka+stěrka

Ecolab Hygiene s. r. o. 
Hlinky 118
603 00 Brno
Tel.: 543 518 260, fax: 543 518 299
e-mail: offi ce.brno@ecolab.com
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www.ecolabcz.cz

www.ecolab.com
Váš obchodní partner:


