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Dokumasız mendil dispenseri sistemi 

HIZLI BAŞLAMA

FONKSİYONU

15 DK

 Ekstra kullanım kolaylığı sağlayan yenilikçi tasarım 

 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 PLUS , hijyen kurallarının 
uygulanması için geliştirilmiş, yenilikçi ve 
kabul görmüş, tek kullanımlık dokumasız 
mendil dispenser sistemidir. Uygun de-
zenfektanlarla birlikte kullanarak, tıbbi 
ürünlerin ve tıbbi aletlerin ve her türlü yü-
zeyin hijyenik güvenli bir biçimde temiz-
lenmesini ve dezenfekte edilmesini sağlar. 
 
ONE SYSTEM PLUS, pratik ve zaman tasarru� u 
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 PLUS’un 
kullanım süresi, piyasadaki diğer ürünlerde 
olduğu gibi 28 gün değil, 42 gündür. Rulo tü-
kendiğinde sistem yeniden kullanıma hazır-
lanmaz; boşaltılmış olarak, doğrudan tasfiye 
edilebilir. ONE SYSTEM PLUS’un tek kullanım-
lık ürün olarak tasarlanmış olması sayesinde, 
yeniden işleme hazırlama veya tekrar kullanım 
sonucu meydana gelebilecek olası kontami-
nasyon risklerini ortadan kaldırır. Bu yüzden 
sistem, sağlık sektöründeki standart kullanım 
alanlarının yanı sıra, ciddi enfeksiyon riski olan 
alanlarda da bilhassa kullanıma uygundur. 
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koruyucu kapak tarafından tamamen sarıl-
mış olmasına dikkat ediniz. Başlangıç bil-
gileri etiketini eksiksiz olarak doldurunuz. 
Mendiller 15 dakika sonra kullanıma hazır 
halde olur. İlk mendili kullanmadan atınız. 
 
Yüzeyleri, komple kapanacak şekilde, em-
dirilmiş ONE SYSTEM PLUS mendilleri ile 
siliniz ve etki süresinin tamamı boyunca ku-
rumaya bırakınız.
 
Tek kullanımlık sistem! Olası sıvı artıklarını 
tasfiye ediniz, açık dispenser kapaklı dis-
penseri bastırarak buruşturunuz ve geri dö-
nüşüm noktasına bırakınız. 

Kullanımla ilgili not
İçindekiler 
Bir ONE SYSTEM PLUS dispenserde 32 cm 
x 30  cm ebadında, yırtılmaya dayanıklı, 
tüylenme eğilimi düşük non-woven malze-
meden (%100 PET sentetik lif karışımından) 
üretilmiş 100 adet mendil vardır.

Tasfiye 
ONE SYSTEM PLUS tek kullanımlık dokuma-
sız mendil dispenser sistemi, propilenden 
üretilmiş olup, tek kullanımlık bir üründür. 
ONE SYSTEM PLUS, kullanıldıktan sonra 
geri dönüşüm noktasına teslim edilebilir. 
Tasfiye etmeden önce olası sıvı kalıntıları 
boşaltılmalıdır.

Dezenfektan ile dolum yapmak için, tek kullanımlık, dokumasız mendil dispenser sistemi 

Yenilikçi tek kullanımlık dokumasız mendil 
dispenser sistemi, kolay, güvenilir ve etkin kul-
lanım sunar. Sistemin yapı ve kullanım özellik-
leri, sıradan diğer dokumasız mendil dispenser 
sistemlerinin sağladıklarını sunmakla kalmaz, 
aynı zamanda fazlasını sunar: Dokumasız 
malzeme teknolojisiyle üretilmiş mendil rulo-
suna göre hizalandırılmış olan dispenser ağzı 
sayesinde rulonun tamamının istenen şekilde 
emdirilebilmesinin ve böylece hazırlama süre-
sinin kısaltılmasının yanı sıra mendile ilk kulla-
nımda hızlıca erişebilmektedir. Dolum işlemi, 
kullanıcı tarafından pratik ve sezgisel olarak 
yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kullanı-
cı, bu süreç kapsamında çok daha az çalışma 
adımına ihtiyaç duyar. Sistemin şe� af tasarımı, 
bir bakışta dolum durumunun kontrol edile-
bilmesini ve tedarik ihtiyacının planlanabilir 
olmasını temin eder. Katlanabilir, hafif yapılı 
dispenser homojen polipropilen malzemeden 
üretilmiş olduğundan, özel düzenlemelere tabi 
değildir ve fazla yer almadan bertaraf edilebilir. 

DESOTEX birinci kalite dokumasız ku-
maş, yırtılmaya dayanıklı, tüylenme eği-
limi düşük dokumasız kumaştan olu-
şur ve tavsiye edilen dezenfektanlar ile 
kullanımı geniş kapsamlı olarak test edilmiştir. 

Kullanıcı dostu, son derece ekonomik ve ka-
nıtlanmış şekilde etkili sonuçlar sağlayan ONE 
SYSTEM PLUS, uygulanması öngörülen de-
zenfeksiyon prosedürünün en iyi şekilde yapıl-
masını 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
Kullanıma hazır veya üretici talimatları 
uyarınca hazırlanmış dezenfektanlar ile 
birlikte kullanılır. Doğru kullanımda kul-
lanım süresinin 42 güne kadar çıktığı, şu 
ürünlerle birlikte kullanılmasını tavsiye 
etmekteyiz: OPTISAL PLUS, OPTISAL N, BI-
GUANID FLÄCHE N, DESCOSEPT AF, DESCO-
SEPT PUR, DESCOSEPT FORTE, CLEANISEPT. 

Dokumasız kumaş mendil dispenser sis-
teminin dispenser kapağını çevirerek çı-
kartınız. Üst tarafı aşağıya gelecek şekilde 
temiz bir yüzeyin üzerine yerleştiriniz. 
Hâlihazırda içinde yer alan dokumasız 
mendil rulosunu 3,0  l kullanıma hazır de-
zenfeksiyon çözeltisi ile emdiriniz. Dispen-
ser kapağının koruyucu kapağını açınız. 
İlk mendili, mendil rulosunun ortasından 
dışarı çekiniz. Mendilin ucunu, dispenser 
kapağında yer alan yıldız şeklindeki mendil 
alma deliğinden geçiriniz. Dispenser kapa-
ğını çevirerek tekrar üzerine yerleştiriniz 
ve koruyucu kapağı kapatınız. Mendil alma 
deliğini kapatırken, dışarı çekilen mendilin 
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Dezenfektan kullanımında dikkatli olunmalıdır. Kullanım öncesinde her zaman etiket ve ürün bilgilerini okuyunuz. 

Ürün Ambalaj şekli İçindekiler Ambalaj birimi Boy Ürün no.

ONE SYSTEM PLUS Dokumasız mendil dispenseri 100 yaprak   2 32 x 30 cm 00-915-OSEE100EXP

PLUSsystem
Bilirkişi raporu 
Tüm ürünlerimiz geniş çaplı bir şekilde 
bilirkişilerce değerlendirilmektedir. Talep 
üzerine, bilirkişi dosyamızı size sunmaktan 
memnuniyet duyarız. 

Dezenfektan ile dolum yapmak için, tek kullanımlık, dokumasız mendil dispenser sistemi 

Ürün ve ambalaj şeklinin temin edilebilmesi için, söz konusu ülkede ürünün kaydı yapılmış olması gerekmektedir. 


