Bescherm
ieder
moment
IntelliCare™

Slimmer design, Duurzame zorg.

Een complete oplossing voor de handzorg
met behulp van een unieke hybride dispenser
welke zonder aanraken te bedienen is.

IntelliCare™

Het is tijd om handhygiëne
opnieuw uit te vinden.
Welkom in de wereld van IntelliCare, een volledige en intelligente oplossing voor
handzorg, ontworpen om infecties te voorkomen, de productiviteit te verbeteren en
de reputatie van uw organisatie te beschermen.
Ieder jaar kost de griep bedrijven in Europa tussen de 6 en 14 biljoen euro en missen studenten
jaarlijks miljoenen schooldagen. Infecties en voedselvergiftiging binnen de gezondheidszorg zijn
een nog grotere dreiging zowel uitgedrukt in euro’s als in mensenlevens.
Omdat het wassen van handen de enige manier is om verspreiding van een infectie te
voorkomen, kan de gepatendeerde IntelliCare dispenser naadloos van een touchless naar
handmatige modus overgaan om de handhygiëne continue te waarborgen binnen de gehele
organisatie. Wij brengen u de volgende stap in handhygiëne - omdat ieder moment telt.
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Bron: World Health Organization

Een complete oplossing voor handzorg.
Flexibel, wereldwijd, effectief en intelligent. IntelliCare levert alles dat
u nodig heeft om de gezondheid en uw reputatie te beschermen.

HYBRIDE EN MANUELE DISPENSERS
UITGEBREID AANBOD ZOWEL IN VLOEIBAAR EN
FOAM DAT BEIDE IN DEZELFDE DISPENSER PAST.

TRAINING MATERIALEN BESCHIKBAAR
OP MAAT GEMAAKTE
ONDERSTEUNENDE MATERIALEN

BIJGESTAAN DOOR
EXPERTS IN DE INDUSTRIE
APP VOOR HANDHYGIËNE
TRAINING EN MANAGEMENT

BESCHIKBARE ACCESSOIRES:
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•

Elleboog beugel

•

lekbakje

•

Customized sticker
met bedrijfsnaam

Waarom IntelliCare?
Gepatenteerde hybride technologie
Een touchless dispenser dat automatisch switched naar
een handmatig bestuurbare modus indien nodig en de
zeep is altijd beschikbaar zelfs als de batterijen leeg zijn.

Betere operationele efficiëntie
Effectieve infectie preventie is betrouwbaar en efficiënt
geregeld, toegankelijk en beschikbaar op iedere locatie.

Ultieme veelzijdigheid
Eén dispenser voor elke oplossing zodat u altijd een
product zou kunnen aanpassen afhankelijk van de
omgeving, locatie of de behoeftes van de gebruiker.

Betere onderhoudscontrole
Verminder de complexiteit en onderhoud in uw
activiteiten met tijdige batterij vervanging en het
navullen van de verpakking.

Verbeterde duurzaamheid
Inklapbare vullingen minimaliseren de druk op het milieu
terwijl de product formuleringen geoptimaliseerd zijn
voor een minimale Ecologische voetafdruk.

Vertrouwd globaal platvorm
Eén dispenser, een eenduidig assortiment en ondersteunende
materialen. Overal beschikbaar met wereldwijd vertrouwde
formuleringen en universele kleurcodering.

5

Dispensers

Wat de industrie waarin je werkzaam bent,
de omgeving of de locatie ook maar nodig
heeft, de veelzijdige dispenser stopt nooit.

Hybride

Handmatig

Intelligent ontworpen voor de beste prestaties
•

Gepatenteerde hybride dispenser
met touchless en handmatige modus

•

Groot raam voor goed zicht
op product en inhoud

•

Verkrijgbaar in verschillende
kleuren en afwerking
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•

Geeft bijna leeg en lege batterij signalen weer

•

Laag en hoge doseer opties

•

Passen zowel vloeibare als foam
vullingen in dezelfde dispenser

Navulverpakkingen

Zit vast aan de achterkant
zodat er niks het zicht op
het product belemmerd

Goed stapelbaar en zo
makkelijk op te slaan
Doorzichtig label voor
compleet zicht op het product

Reservoir voor lage dosering indicatie

Sleutelhalsfles met speciaal
klikmechanisme wat zorgt voor
een snelle, gemakkelijke navulling

Sabotage bestendig om zo
besmetting te voorkomen

Geen mondstuk dat kan
verstoppen of nadruppelen

Een efficiëntere, duurzamere navulverpakking
•

Inklapbaar voor een
lager volume in afval

•

Verpakking gaat volledig leeg
en gaat zo verspilling tegen

•

Leidend in duurzaamheid met
minder gebruik van plastic (gr/ml).

•

Biologische formuleringenen producten met Eco Label beschikbaar

•

volledig recyclebaar

•

1,3L voor minder navulactiviteit
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producten die
voor u en uw
werknemers werken
Huidverzorgende
formuleringen

Wereldwijd beschikbaar
en betrouwbaar

Onze formuleringen zijn ontwikkeld
om huidirritaties te beperken zodat
ze zo vaak als nodig gebruikt kunnen
worden. Dit moedigt handverzorging
aan en helpt bij het reduceren van
ziekte dat anders zou resulteren in
een verzuim.

Een aanbod van producten waarvan
gebruikers over de hele wereld gebruik
van maken en op vertrouwen, de
unieke formuleringen van IntelliCare
hebben een grote aantrekkingskracht.
Een makkelijk te gebruiken, wereldwijd
eenduidig kleur coderingssysteem
minimaliseert de behoefte aan training.

•

Dermatologisch getest

•

pH gebalanceerde formuleringen

•

Formuleringen verrijkt met huid
vriendelijke, verzachtende middelen
om de huid zacht te houden en te
beschermen tegen irritatie.

8

•

Halal en Kosher gecertificeerd

•

Vrij van trisclosan en parabenen

Doeltreffende applicatie
Met een compacte range dat in
iedere behoefte kan voorzien. Alle
formuleringen zijn breed getest zodat
ze iedere keer opnieuw dat doen wat
het product moet doen en gelijktijdig
de complexiteit van aankoop en
opslag afneemt.
•

Breed aanbod van Foam producten

•

Alle producten voldoen aan de
verplichte keuringen en zijn getest
over de hele wereld.

DESINFECTIE

VERZORGING

HANDENREINIGING

Productoverzicht
ARTIKELNUMMER

PRODUCTNAAM

100938558
Vloeibaar

AANVULLINGEN

ECOLABEL

KOSHER

HALAL

Soft Care® All Purpose
4 x 1.3L verpakking
Handzeep voor algemeen/dagelijks
gebruik met een verfrissende limoen geur

X

X

100938559
Vloeibaar
100940173
Foam

Soft Care® Fresh			
4 x 1.3L verpakking
Milde, licht geparfumeerde handzeep
voor algemeen/dagelijks gebruik

X

X

100938560
Vloeibaar
100940172
Foam

Soft Care® Deluxe			
4 x 1.3L verpakking
Een luxe, milde handzeep met verfrissende
limoen geur. Geschikt voor de gevoelige
huid (hypoallergeen).

X

X

100938653
Vloeibaar

Soft Care® Lux
4 x 1.3L verpakking
Premium handzeep voor de bescherming
van de handen van uw gasten.

X

X		

100938651
Vloeibaar
100940174
Foam

Soft Care® Sensitive
4 x 1.3L
Milde handzeep speciaal ontwikkeld voor de
gevoelige huid. Bevat geen parfum,
uitstekend geschikt voor gebruik in
de voedingsmiddelnindustrie.

X

X		

100938652
Vloeibaar

Sure® Hand Wash		
4 x 1.3L verpakking
100% biologisch afbreekbare handzeep dat
reinigt en tegelijkertijd verzorgt. Volledig
opgebouwd uit plantaardige ingrediënten,
met 100% natuurlijke citroengeur.

X

100938654
Vloeibaar

Soft Care® Dermasoft				
4 x 1.3L verpakking
Hydraterende handcrème, voor het
verzachten en hydrateren van de huid

X

100962438
Vloeibaar

Soft Care® Sensisept
4 x 1.3L verpakking
Uiterst milde, zeer effectieve
desinfecterende handzeep.
Geschikt voor frequent gebruik.

Op baiss van chloorexidine		

X

X		

100947842
Vloeibaar

Soft Care® Med
4 x 1.3L verpakking
Handdesinfectiemiddel. Gel geeft een
uitstekende verspreiding van het
huidoppervlak en heeft daardoor een zeer
goede werking. Geen water nodig.

Op basis van Iso- propanol. 		

X

X		

100962439
Vloeibaar

Soft Care® Des E
4 x 1.3L verpakking
Handdesinfectiemiddel. vloeibaar product,
geen water bij nodig.

Op basis van Ethanol. 		

X

X		

100959758
Vloeibaar

Sure® Antibac Hand Wash Free
4 x 1.3L
100% biologisch afbreekbare
desinfecterende handzeep zonder
kleurstoffen zorgt voor optimale hygiëne.
Product is mild voor de huid en zeer geschikt
voor gebieden waar voedsel wordt bereid.
Bevat geen parabenen of triclosan en is
volledig niet-geclassificeerd.

Op basis van melkzuur

X

X		

IntelliCare is onderdeel
van een complete range
unieke persoonlijke
verzorgingsproducten.

Professionele zorgoplossingen
Wij bieden aan professionele
organisaties veiliger en efficiëntere
handhygiëne momenten. Dit stelt de
werknemer in staat om zijn of haar
werk beter en op een duurzamere
manier uit te voeren.

Niet systeem
gebonden oplossingen
Diversey Care voorziet in een
handhygiëne ervaring dat werk en
thuis verenigd en zo de werknemer
de handhygiëne mee kan nemen in
zijn of haar werkproces.

Gastbeleving
Onze oplossingen voor in
hotelkamers of front-of-house
dragen direct bij aan een hoge score
op duurzaamheid, gastbeleving en
werknemersproductiviteit voor
lokale, regionale en werelwijd
opererende hotels.

Als marktleider op het gebied van slimme, duurzame oplossingen voor reiniging
en hygiëne maken de dispensers en de chemie voor de persoonlijk verzorging de
werkzaamheden nog veiliger en effectiever in gebruik.
Het resultaat? Verhoogde productiviteit, sterkere merkreputatie en gezondere mensen.
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Omdat
ieder
moment
telt.
Zelf de kleine momenten kunnen
met de juiste reinigingsoplossing
een groot verschil maken.

About Sealed Air Diversey Care
We are the leading provider of smart, sustainable solutions
for cleaning and hygiene. Through the integration of new
technology-enabled services and systems, our solutions
drive increased productivity, food safety and infection
prevention to ultimately enhance the end-user experience.
To learn more, visit www.sealedair.com

Diversey Care, as a leading supplier of
cleaning and hygiene solutions, is partnered
with the World Health Organization through
the “Private Organizations for Patient
Safety” initiative, to promote and provide
better hand hygiene.
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