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Dokumasız mendil dispenseri sistemi

 Ekstra kullanım kolaylığı ve dolum durumunun rahatça kontrol 

edilebilmesini sağlayan, artırılmış sağlamlık sunan kullanışlı esnek yapılı 

ambalaj  

 Dezenfektanla emdirmek üzere, DESOTEX dokumasız kumaştan üretilmiş 

mendiller ile doldurulmuştur  

 Ciddi enfeksiyon riski olan alanlar da dahil – 15 dakikada kullanıma hazır – 

kullanım süresi: 42 gün  

Ürün tanımı 
ONE SYSTEM BASIC, hijyen kurallarının uygu-
lanması için geliştirilmiş, yenilikçi, tek kullanım-
lık dokumasız mendil dispenser sistemidir. Uy-
gun dezenfektanlarla birlikte kullanarak, tıbbi 
ürünlerin ve tıbbi aletlerin ve her türlü yüzeyin 
hijyenik güvenli bir biçimde temizlenmesini ve 
dezenfekte edilmesini sağlar. 

ONE SYSTEM BASIC, pratik ve zaman tasarruf-
lu bir çözüm sunar. Sistemin hâlihazırda içinde 
bir adet DESOTEX dokumasız malzeme tekno-
lojisiyle üretilmiş mendil rulosunun bulunması 
sayesinde kullanıcı, dezenfektanı doldurup 
15 dakikalık ön emdirme süresini bekledikten 
hemen sonra istenen dezenfeksiyon prosedü-
rünü uygulayabilir. Dr. Schumacher ürünleri ile 
birlikte kullanıldığında ONE SYSTEM BASIC’in 
kullanım süresi, piyasadaki diğer ürünlerde ol-
duğu gibi 28 gün değil, 42 gündür. Rulo tüken-
diğinde sistem yeniden kullanıma hazırlanmaz; 
boşaltılmış olarak, doğrudan tasfiye edilebilir. 
ONE SYSTEM BASIC’in tek kullanımlık ürün 
olarak tasarlanmış olması sayesinde, yeniden 
işleme hazırlama veya tekrar kullanım sonu-
cu meydana gelebilecek olası kontaminasyon 
risklerini ortadan kaldırır. Bu yüzden sistem, 
sağlık sektöründeki standart kullanım alanları-
nın yanı sıra, ciddi enfeksiyon riski olan alanlar-
da da bilhassa kullanıma uygundur.
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Dezenfektan ile emdirilmek üzere geliştirilmiş, tek 
kullanımlık dokumasız mendil dispenser sistemi 

TEST EDILDI

KULLANIM 
SÜRESI

6 HAFTA

1  EN 16615 normunda öngörülen bütün zorunlu test mikroplarına karşı test edilmiştir (bakterisid, levurosid)

HIZLI BAŞLAMA

FONKSIYONU

15 DK

Dezenfektan Kullanım süresi 42 
gündür 4 alan metni1

Ciddi enfeksiyon riski olan 
alanlarda da kullanılabilir

OPTISAL® PLUS   

BIGUANID FLÄCHE N   

OPTISAL N   

CLEANISEPT®   

DESCOSEPT AF   

DESCOSEPT FORTE   

DESCOSEPT SENSITIVE   

Yenilikçi tek kullanımlık dokumasız mendil 
dispenser sistemi, kolay, güvenilir ve etkin 
kullanım sunar. Sistemin yapı ve kullanım özel-
likleri, sıradan diğer dokumasız mendil dis-
penser sistemlerini baz alır ama aynı zamanda 
artı avantajlar da sunar: Dokumasız malzeme 
teknolojisiyle üretilmiş mendil rulosuna göre 
hizalandırılmış olan dispenser ağzı sayesinde 
rulonun tamamının istenen şekilde emdiri-
lebilmesinin ve böylece hazırlama süresinin 

kısaltılmasının yanı sıra mendile ilk kullanımda 
hızlıca erişebilmektedir. Dolum işlemi, kullanıcı 
tarafından pratik ve sezgisel olarak yapılabile-
cek şekilde tasarlanmıştır. Böylece kullanıcının 
ihtiyaç duyduğu süreç adımları belirgin şekil-
de azalır. Torbanın şeffaf tasarımı, bir bakışta 
dolum durumunun kontrol edilebilmesini ve 
tedarik ihtiyacının planlanabilir olmasını temin 
eder. 



 

 
 

 

Dr. Schumacher is certifi ed according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment 
management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. www.schumacher-online.com

Dokumasız mendil dispenseri sistemi 

Ürün Ambalaj şekli Içindekiler Ambalaj birimi Boy Ürün no.

ONE SYSTEM BASIC Dispenser 120 yaprak 4 17,5 x 36 cm 00-915-OSEB120-01

Aksesuarlar Duvar aparatı - 1 - 00-902-OSB
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Dezenfektan ile emdirilmek üzere geliştirilmiş, tek kullanımlık dokumasız mendil dispenser sistemi

Çok az yer kapsayacak ve bertaraf edilebilecek 
şekilde tasarlanmış olan dispenser, mendil 
alma tertibatından ve özel olarak tasarlanmış 
dik durabilen bir torbadan oluşur. 

DESOTEX birinci kalite dokumasız kumaş, 
yırtılmaya dayanıklı, tüylenme eğilimi düşük 
dokumasız kumaştan oluşur ve tavsiye edilen 
dezenfektanlar ile kullanımı geniş kapsamlı 
olarak test edilmiştir. 

Kullanıcı dostu, ekonomik ve kanıtlanmış şekil-
de etkili sonuçlar sağlayan ONE SYSTEM BASIC, 
uygulanması öngörülen dezenfeksiyon prose-
dürünün en iyi şekilde yapılmasını temin eder.

Kullanım alanları  
Her türlü tıbbi ürünün, tıbbi aletin veya yü-
zeyin temizlik ve dezenfeksiyonu için, uygun 
yüzey dezenfektanları ile emdirmek, hijyenik 
biçimde saklamak ve birlikte kullanmak üzere 
geliştirilmiş, tek kullanımlık dokumasız mendil 
dispenser sistemi. 

Kullanımı 
ONE SYSTEM BASIC, uygun non-woven men-
diller ile doldurulmuş olarak sunulur ve istenen 
dezenfektan ile kullanıcı tarafından doldurulur:
İstenen dezenfektanın 2,5  l kullanıma hazır 
çözeltisini hazırlayınız (Konsantrasyon oranı ve 
etki süresi için, üretici talimatlarını referans alı-

nız. Dokumasız mendil dispenserinin koruyucu 
kapağını açınız.  Su geçirmez zarın iki parçası-
nı da çıkarınız.  2,5 litre dezenfektan çözeltisi 
doldurunuz. İlk  mendili, dispenser bileşeninde 
yer alan çapa şeklindeki delikten geçiriniz. İlk 
mendili  dışarı çekip atınız. Koruyucu kapağı 
kapatınız ve -tercihe bağlı olarak-  taşıma sapını 
takınız. Etiket üzerindeki
dokümantasyon alanlarını eksiksiz olarak dol-
durunuz. 

Sistem, 15 dakikalık ön emdirme süresinin ar-
dından kullanıma hazırdır.
Not: 42 güne çıkarılmış kullanım süresi yalnız-
ca Dr. Schumacher GmbH tarafından üretilen, 
VAH listesinde yer alan, seçili yüzey dezenfek-
tanları için geçerlidir. Bir ürüne ait onaylanmış 
kullanım süresi ve uygunluk bilgisi ile ilgili 
sorularınız olması durumunda, lütfen bizimle 
veya ilgili dezenfektanın üreticisiyle irtibata 
geçiniz.

Bilirkişi raporu  
Tüm ürünlerimiz geniş çaplı bir şekilde bilirkişi-
lerce değerlendirilmektedir. Talep üzerine, bi-
lirkişi dosyamızı size sunmaktan memnuniyet 
duyarız. 
Sadece profesyonel kullanım içindir. 

Dezenfektan kullanımında dikkatli olunmalıdır. Kullanım öncesinde her zaman etiket ve ürün bilgilerini okuyunuz. 

Kullanımla ilgili not


