
DOE ALTIJD MEER.
ZEKER VOOR DEZE DISPENSER.

DE SLIMME DISPENSER VAN B. BRAUN

ALLES EN NOG MEER 
WAT JE VAN EEN MODERNE 

DISPENSER KUNT VERWACHTEN



ER BESTAAT ÉÉN 
MANIER OM SLIMMER 
TE ZIJN DAN DEZE 
DISPENSER.
HEM GEBRUIKEN.

B. Braun heeft een moderne dispensertechnologie. Onze 
dispensers hebben een indicator van het vloeistofpeil en 
een inklapbare fles die het opruimen vergemakkelijkt. 
De luchtvrije fles beperkt het besmettingsrisico 
tot het minimum. De dispenser kan bovendien 
gepersonaliseerd worden en er kan een slim systeem voor 
nalevingsmonitoring aan toegevoegd worden.

FLESSEN

 Opvouwbare fles: vermindert het afvalvolume met 85%
 100% recycleerbare kunststof
 Airless-pomp: geen luchtaanzuiging, geen besmetting, 
      extra veilig
 Gebruiksklare wegwerppomp

*Kan worden aangevuld met een systeem voor nalevingsmonitoring

MONITORINGMODULEMONITORINGMODULE

GESLOTEN SYSTEEM
Voor 500 en 1000 ml

SAMENDRUKBARE FLACON:
 Vermindering van het afvalvolu-

me met 85%
 Minder overblijvend product
 100% recycleerbaar

VERGRENDELBAAR
Aan twee kanten voor extra veiligheid

NIVEAU-INDICATOR
Goed zichtbaar aan beide kanten

EENVOUDIGE MONTAGE
Universele bevestigingsplaat

LUCHTVRIJ SYSTEEM
Extra veilig: geen luchtuitwisseling, 
geen besmettingsrisico

MODULAIR SYSTEEM
Optioneel met opvangbak, hendel en 
systeem voor het monitoren van de 
naleving

PERSONALISEERBAAR
Ruimte voor berichten en campagnes

GEMAKKELIJK SCHOON TE MAKEN
Vaatwasserbestendig (60 °C)

REGELBARE DOSERING
0,6, 1,5, 3 ml volume

DRAAISCHIJF
Één systeem voor alle producten: onts-
metting, wassen & verzorging



Bent je het beu om als hygiënist telkens opnieuw dingen te moeten herhalen en steeds weer 
dezelfde argumenten te moeten gebruiken? Doorbreek dan de sleur: bij B. Braun kun je terecht 
voor slimme hulpmiddelen en bewustmakingstools. Makkelijk aanpasbare presentaties helpen je 
om van jouw handhygiënecampagne een succes te maken.

Doe mee met de beweging voor slimme handhygiëne.
www.bbraun.nl/handhygiene

Artikelnummer Artikelomschrijving

Binnenkort leverbaar Automatische dispenser 500 / 1000 ml

3908480 Handbediende dispenser 500 / 1000 ml incl. accessoires

3908481 Handbediende dispenser 500 / 1000 ml incl. 
NHS-accessoires

3908452 Handbediende dispenser 500 / 1000 ml

3908453 Lekbak

3908454 Armhendel (roestvrij staal)

3908459 Universele bevestigingsplaat

3908471 NHS-bevestigingsplaat
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De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld 
voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, 

openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.

BESCHERM JEZELF EN ANDEREN


