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Inovativní systém zásobníku a jednorázových utěrek  
pro dezinfekci malých ploch otěrem. 

Vysoký standard hygieny a čistoty.
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 V rizikových oblastech a pro rizikové 
pacienty snadno a bezpečně se 
schülke wipes safe & easy.
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Rizikovost prostředí / riziko infekce

Im
un

os
up

re
se

 p
ac

ie
nt

a

vysoká

vysoká

Rychlé a praktické
schülke wipes – Zásobníky s utěrkami, které se přeli-
jí pracovním roztokem dezinfekčního přípravku. Pro 
rychlou a snadnou dezinfekci ploch v méně rizikových 
oblastech. Stabilita roztoků po 28 dní.

Čím vyšší je riziko infekce pro pacienty a zaměstnance,  
tím důležitější je důsledná, bezpečná a spolehlivá  
dezinfekce.

Mimořádně bezpečné
schülke wipes safe & easy – Jednorázové sety zásob-
níku a utěrek, obzvláště vhodné pro použití v oblas-
tech s vysokým rizikem infekce pro pacienty a personál.  
Pro vysokou úroveň bezpečnosti, hygieny a čistoty  
s minimalizací rizika kontaminace. Set je určený pouze 
pro jednorázové použití (zásobník / bag).

Používáním schülke ubrousků docílíte vysokého standardu hygieny a bezpečno-
sti i v rizikovém prostředí!

Pro rizikové prostředí

Riziko infekce* 

 
  Prostředí s vysokým rizikem 

infekce a izolační pokoje

   Prostředí s infekčním rizikem 
zejména pro personál

 
  Prostředí s možným nebez-

pečím infekce

dle doporučení RKI: Anforderungen 
an die Hygiene bei der Reinigung und 
Desinfektion von Flächen (2004)

*

schülke wipes safe & easy
Jednoduché, a proto mimořádně bezpečné.

bagless system
bag-in-box system
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Krok 3

Přilepte štítek na 
vyznačené místo  
na kbelíku.

Odlepte samolepící 
štítek ze zásobníku.

Krok 2

Pro ochranu zdraví pracovníků 
i prevenci kontaminace 
schülke wipes safe & easy Vám 
doporučujeme před započetím 
práce si vydezinfikovat ruce, 
nasadit rukavice a ochranné 
pomůcky (oděv, brýle).

Krok 1

Ubrousky je možné používat po dobu 28 dnů. Po uplynutí této doby ubrousky již nepoužívejte a zlikvidujte obal i obsah zásobníku.

Krok 5

Vyjměte víčko 
z ochranného 
obalu. Pro-
táhněte první 
povytažený 
ubrousek přes 
střed víčka.

Krok 6

Zatlačte víčko 
do otvoru ve 
víku a otočením 
zašroubujte. 

Krok 7

První 
povytažený 
ubrousek 
vytáhněte 
a vyhoďte. 
Víčko opatrně 
uzavřete. 

Vyplňte údaje na štítku.

Krok 8 Krok 9 Krok 10

Schülke wipes  
safe & easy utěrky 
jsou připraveny  
k použití. Vytáhněte 
ubrousky a stírejte 
povrch. Vždy řádně 
uzavřete víčko na 
zásobníku.

Nechejte ubrousky nasáknout roztokem  
po dobu 30 minut.  

30 min.

schülke wipes safe & easy 
Návod na použití (hygienické podmínky):

Můžete také shlédnout 
výukové video safe & easy 
Training Video 
(www.youtube.com/user/
Schuelkechannel) 

Více informací najdete na: 
www.safe-and-easy.com

Nebo naskenujte tento QR 
KÓD napravo.

bagless system

ba

gless system

bagless system

Krok 4

Povytáhněte jeden 
ubrousek ze středu role. 
Nalijte do otvoru ve víku  
3 litry předem připra-
veného pracovního 
roztoku nebo 2 l hotového 
koncentrovaného roztoku 
(v případě roztoků ready 
to use). Roztok vlévejte 
pomalu a rovnoměrně 
krouživým pohybem  
přes celou roli utěrek  
v zásobníku.



safe & easy
bezpečné. rychlé. stabilní. 

Bezpečnost pro všechny  
druhy povrchů: 

 Systém je opatřen pojistným štítkem,  
který zaručuje jednorázové použití

 Provedeny testy stability s produkty  
schülke / Bochemie

 Ochrana proti znečištění otvoru víčka  
před prachem

Výborné, protože …

 Jednoduché použití a vysoká úroveň hygieny 
 Snadné přenášení díky praktickému úchytu
 Dostatečná velikost ubrousků
 Použití dezinfekčního roztoku a účinné látky  

dle Vašeho výběru
 Průhledné víko pro kontrolu spotřeby 

vlhčených ubrousků
 Stohovatelné / prostorově úsporné zásobníky

bezpečný   
pojistka pro jednorázové použití

rychlý  
snadná a rychlá příprava

stabilní 
stabilní obsah aktivních látek  
a bezpečné použití 

5

bagless system

Jednorázový 
systém

ba

gless system

bagless system
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Malý rozdíl s velkým vlivem.

 – Zásobníky k opakovanému použití.

1.

2. 
3.

Hygienickou úroveň lze 
snadno zvýšit použitím 
jednorázových systémů 
zásobníků a utěrek. 

Kritické fáze při využívání 
systémů utěrek  
v zásobníku:*

1. Plnění
2. V průběhu používání 
3. Příprava na další použití

safe & easy bag  
in box systém 
(sáček v zásobníku) ...

Univerzálně použitelný

+ Spenderbox

*  1. Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vorgetränksystem für die Flächendesinfektion (2012)

 2. Kontrollmaßnahmen bei der Anwendung von Tuchspendersystemen für die Flächendesinfektion in Abhängigkeit vom Risikoprofil (2013)

1. 2. 3.

1. 2. 3.

... nebo rychlejší 
bagless systém  
(bez sáčku).

1. 2. 3.

Řada safe & easy 
Bezpečné a jednoduché v každém kroku přípravy.

 – Mimořádně bezpečné systémy
bagless system

bag-in-box system

Válec utěrek vložte přímo do zásobníku a přelijte krouživým pohybem povrch utěrek pracovním roztokem 
nebo koncentrátem vybraného dezinfekčního přípravku.
Vyplňte štítek potřebnými údaji. 
Po vypotřebování utěrek nebo nejpozději po 28 dnech používání vyprázdněte zásobník. Připravte zásobník  
a víko pro další použití.

3. Příprava na další použití

2. V průběhu po
u

žíván
í 

+ mikrobiologická kontrola

+ Kompatibilita a životnost

1.
 P

ln
ění

Safe / Bezpečné: V sáčku / zásobníku je role utěrek chráněna.
V den přípravy vyplňte přiložený štítek. Poznačte si den ukončení používání (max. 28 dní ode dne přípravy). 
Easy / Snadné: po vypotřebování, nebo po 28 dnech prostě zlikvidujete.

1.
2. 
3.
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Jak si vybrat správný systém vlhčených ubrousků? 

schülke wipes | schülke wipes safe & easy
Přehled  

Videa školení pro plnění systémů schülke wipes lze nalézt na YouTube (www.youtube.com/user/schuelkeChannel)

                                    Systém zásobníků a vlhčených ubrousků

schülke wipes mini
zásobník
(40 ubrousků)

schülke wipes 
zásobník
(100 ubrousků)

schülke wipes  
safe & easy  
bag-in-box System
(111 ubrousků v Bagu / sáčku)

schülke wipes  
safe & easy 
bagless System
(130 vložených ubrousků)

Mat.-Nr. 119530 Mat.-Nr. 119523 Mat.-Nr. 119542 Mat.-Nr. 119544

Náhled produktů

Rizikovost prostředí nízké riziko nízké riziko vysoké riziko vysoké riziko

Oblast použití

Systém zásobníků a vlhčených utěrek pro použití 
ve všech oblastech nemocnic, pečovatelských 
domů, ambulancí a rychlé lékařské služby. Zásob-
níky pro opakované použití.

Zásobníky a utěrky schülke wipes safe & easy jsou ideální dezin-
fekční ubrousky pro použití do oblastí se zvláště vysokým rizikem 
přenosu patogenů (např. intenzivní péče, imunodeficitní pacienti, 
neonatalogie).

Aplikace / Likvidace Doplnění zásobníků novou rolí utěrek po použití / 
dopotřebování / uplynutí doby exspirace.

Bag se šroubovacím 
uzávěrem po spotřebování 
zlikvidovat.

Celý zásobník  
po spotřebování obsahu 
zlikvidovat.
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schülke wipes mini 40  
Mat.-Nr. 119532 40  

schülke wipes 100 
Mat.-Nr. 119503 100

schülke wipes  
safe & easy bag
Mat.-Nr. 119544

111 (v bagu)  

schülke wipes
safe & easy  
bagless systém 
Mat.-Nr. 119544

130 
(vložených ubrousků)

Potřebné množství 
tekutiny (pracovního 
roztoku či koncentrátu)

1,5 l 3 l pracovního roztoku nebo 2 l roztoku ready-to-use

Vhodné dezinfekční 
přípravky „Ready to use“* •  mikrozid® AF liquid  •  mikrozid® sensitive liquid  •  desprej  •  desprej sensitive

Vhodné dezinfekční přípravky 
pro přípravu roztoků*

•  antifect® extra  •  Desinfektions-Reiniger AF  •  terralin® protect  •  terralin® PAA**  •  Desam Effekt   
•  Desam Extra  •  Desam OX  •  Desam GK  •  Chloramin T  •  Chloramix DT

* Maximální životnost 28 dní    /    ** Maximální životnost až 12 hodin v schülke mini 
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schülke wipes
Systém utěrek a zásobníku pro opakované použití na dezinfekci ploch  
a povrchů zdravotnických prostředků.

 Naše Plus Logistické informace:
• snadná manipulace

• životnost až 28 dní

• různé velikosti válců s utěrkami

• certifikovaný zdravotnický prostředek

      

Více informací na: www.schuelke-wipes.de

schülke wipes – zásobníky
schülke wipes mini – zásobník (pro roli 40 ubrousků)                                             
Mat.-Nr. 119530                                                                                                               
schülke wipes zásobník – (pro roli 100 ubrousků)                                                         
Mat.-Nr. 119523                                                                                                                         

schülke wipes – ubrousky 
schülke wipes mini – ubrousky 40 ks, 10 rolí                    
Mat.-Nr. 119530                                         
schülke wipes – ubrousky 100 ks, 6 rolí              
Mat.-Nr. 119503 

Rozměry utěrek: 30 x 30 cm                    

Příslušenství:  
Držák na zeď schülke wipes             

Ve
r.: 

10
06

20
16

schülke wipes safe & easy
Inovativní systém zásobníku  
a vlhčených utěrek. 

 Naše Plus Logistické informace:
• inovativní bezsáčkový systém se 130 vloženými utěrkami

• odpadá složitá příprava

• velmi rychlá a snadná manipulace

• certifikovaný zdravotnický prostředek

Více informací na: www.safe-and-easy.com

schülke wipes safe & easy bagless system 

Karton se 6-ti zásobníky á 130 ks utěrek                                                                     

Mat.-Nr. 119544                                      

Rozměry utěrek: 31,5 x 18,5 cm

Příslušenství:   
Držák na zeď schülke wipes                                                     

NOVÉ

  vhodné zejména  
pro rizikové oblasti

schülke wipes safe & easy
Inovativní systém zásobníku  
a vlhčených utěrek v bagu.

 Naše Plus Logistické informace:
• inovativní bag-in-box systém se 130 utěrkami v bagu

• odpadá složitá příprava

• velmi rychlá a snadná manipulace

• certifikovaný zdravotnický prostředek

     

Více informací na: www.safe-and-easy.com

schülke wipes safe & easy bag-in-box system
Karton se 6-ti bagy á 111 ks utěrek                                                                                               
Mat.-Nr. 119546                                                 

Karton s 10 zásobníky                                                                       

Mat.-Nr. 119542                                                                 

Rozměry utěrek: 30 x 24 cm

Příslušenství:   
Držák na zeď schülke wipes                                                            

  vhodné zejména  
pro rizikové oblasti

  praktické a ekonomické 
pro méně rizikové 
oblasti
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bagless system
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bag-in-box system

bagless system

bag-in-box system

www.facebook.com/myschulke www.youtube.com/schuelkeChannel

Součást skupiny:

Distributor v ČR:

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 326
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260 
schulkecz@schuelke.com
www.schulke.cz

Výrobce: 

Schülke & Mayr GmbH
Rober- Koch Str. 2 
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
mail@schuelke.com 
www.schuelke.com

Distributor v SR:

Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk


