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ingo-man® plus C O U N T E R 

 

ingo-man® plus 
Counter 

Gennemprøvet kvalitet, fremtidsorienteret 
funktionalitet 
Forventer du ikke blot langvarig kvalitet og pålidelighed fra et 
dispenser system - men også muligheden for en bæredygtig 
optimering af din hygiejne- og kvalitetsstyring? 
 
Så skal den nye ingo-man® plus Counter være din næste 
dispenser. 
 
En effektiv forbedring for overholdelse af dine 
effektivitetsnormer 
Den integrerede tællerfunktion i den nye ingo-man ® plus 
Counter måler på pålidelig vis antallet af udførte hånddesin-
fektioner. 
 
Overholdelsen af håndhygiejnen (observation af den anbefalede 
hånddesinfektion) kan bestemmes langt mere præcist ved hjælp af 
dette system, end gennem de procedurer, der i øjeblikket anvendes 
på hospitaler.  
 
Et gratis software værktøj, som sørger for registrering, evaluering 
og arkivering af de aflæste tællerdata medfølger, hvis dette ønskes. 
 
Pålidelig doseringskontrol, samt vedvarende optime-
ring af håndhygiejnen i medicinske faciliteter: dette 
mål kan realiseres på en nem og praktisk måde med 
den nye ingo-man® plus Counter.

Pumper og doseringer 
 IMP pumper: 

Type 24 pumpe, bøjet rustfri stål rør, autoklaverbar 
Type 25 pumpe, lige rustfri stålrør, autoklaverbar 
Type K pumpe, kunststofpumpe, kan maskinopvaskes 
Type KSP pumpe, kunststofsprøjtepumpe, kan maskinopvaskes 

 Dosering: ca. 1,5ml/tryk, ned til ca. 0,5ml/tryk 

Desinfektionsmidler/håndsæber 
 frit valg af produkt giver øget mulighed for økonomiske besparelser 
 til sæber, desinfektionsmidler og lotioner osv. 

Funktionalitet   
 præcis tællerfunktion for måling og forbedring og dermed 

overholdelse af den fastsatte håndhygiejnestandard 

Kabinet 
 eloxerede aluminiumoverflader giver høj hygiejnisk standard  
 stabil konstruktion optimeret for kontinuerlig brug 
 



ingo-man® plus låseplade IMP Counter 

inkl. lås og nøgle, med vindue 

IMP VS ELSA| eloxeret aluminum, mat sølv, for 500 ml 2400076

 IMP VS TLSA| eloxeret aluminum, mat sølv, for 1000 ml 2400064

ingo-man® plus opsamlingsbakke IMP Counter 
ophænges over kabinettet, med aftagelig kunststofbakke 

SH E26| til IMP Counter, 500 ml 263800

SH T26| til IMP Counter, 1000 ml 161100

Tæller funktion

For præcis registrering af håndhygiejnen 

 

Fra ca. 1,5 ml pr. tryk, ned til  
ca. 0,5 ml pr. tryk 

Autoklaverbar pumpe 
 

Nem udskiftning fra front.                                                                                                                  Fleksibel tætning  
 

Giver mulighed for anvendelse af forskellige flasker 
og sikrer en forsvarlig fastgørelse af flasker i dispenseren 

                                                                                                                    Høj hygiejnestandard 

Garanteret kvalitet 

Hologrammet garanterer ægthed og kvalitet 
på det originale Ophardt-produkt. 

Tilbehør til  ingo-man® plus Counter 

Model Beskrivelse Varenr. 

ingo-man® plus Counter’s 
kabinet er fremstillet af eloxeret aluminum.

Dette højkvalitetsmateriale hæmmer effektivt bakterievækst.

Justerbar dosering 

 

NY!
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