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one system basic jest jednorazowym systemem dozującym chusteczki 

włókninowe stosowane do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni we 

wszelkich sytuacjach w medycynie, w tym powierzchnie wyrobów me-

dycznych. Wyjątkowo wygodny i kompaktowy dozownik one system 

basic w innowacyjnym stojącym worku jest prosty, bezpieczny i sku-

teczny. Stanowi idealne rozwiązanie w obszarach o potencjalnym ryzy-

ku zakażenia jak również w obszarach o szczególnym ryzyku zakażenia.

Dozownik one system basic jest dostarczany w stanie napełnionym 

wysokojakościowymi chusteczkami włókninowymi DESOTEX, przy 

czym użytkownik może go napełnić środkiem dezynfekcyjnym włas-

nego wyboru. one system basic jest gotowy do użycia po zaledwie 15 

minutach* czasu nasycenia, po czym może być natychmiast stosowa-

ny do dezynfekcji powierzchni. Chusteczki są wykonane z niskopylnej 

włókniny. Zapewniają one znakomite rozprowadzanie roztworu dezyn-

fekcyjnego i gwarantują doskonałe pokrycie powierzchni będącej do 

zdezynfekowania.

Obszary zastosowania

Produkt one system basic można stosować do dezynfekcji i czysz-

czenia wszelkiego rodzaju powierzchni, sprzętu medycznego i po-

wierzchni wyrobów medycznych we wszystkich obszarach placówek 

medycznych, takich jak szpitale, domy opieki czy gabinety lekarskie 

i dentystyczne, w przemyśle farmaceutycznym lub w laboratoriach.

Skład

Dozownik one system basic zawiera 120 chusteczek o wymiarach 

17,5  cm x 36 cm, wykonanych z odpornej na rozdarcie, niskopylnej 

włókniny (mieszanka syntetycznych włókien PET 100%).

  napełniony chusteczkami włókninowymi DESOTEX  

gotowymi do nasycenia środkiem dezynfekcyjnym

  gotowy do użycia po 15 minutach* – także w obszarach  

o szczególnym ryzyku zakażenia – z okresem przydatności  

do użycia wynoszącym 6 tygodni*

  kompaktowy stojący worek umożliwia proste użycie i 

utylizację

ONE SYSTEM BASIC
kompaktowy jednorazowy system dozujący chusteczki 
włókninowe do dezynfekcji powierzchni z okresem 
przydatności do użycia dłuższym o 50%*

Środki do dezynfekcji należy stosować w bezpieczny sposób. Przed zastosowaniem należy zawsze przeczytać etykietę 

i ulotkę z informacją o produkcie.

Środek do dezynfekcji
Okres przydatności do 

użycia 42 dni*
Test 4 pól**

Zastosowanie również w 
obszarach o szczególnym 

ryzyku zakażenia***

OPTISAL® PLUS

BIGUANID FLÄCHE N

DESCOSEPT AF

DESCOSEPT forte

CLEANISEPT®

** przetestowane z zastosowaniem wszystkich obowiązkowych mikroorganizmów testowych zgodnie
    z normą EN 16615 (działanie bakteriobójcze/działanie drożdżakobójcze). 

*** zgodnie z informacją Komisji ds. Środków Dezynfekcyjnych Stowarzyszenia Higieny Stosowanej (VAH) we   

     współpracy z „Grupą Roboczą 4+4”: Stosowanie systemów dozujących chusteczki w obszarach  

     o szczególnym ryzyku zakażenia, Hyg Med 2014; 39 – 9.

* W porównaniu z innymi typowymi środkami do dezynfekcji powierzchni z okresem przydatności do użycia  

   wynoszącym 28 dni i czasem nasycenia 30 minut, przetestowane i znajdujące się na liście VAH środki do  

   dezynfekcji powierzchni OPTISAL PLUS, BIGUANID FLÄCHE N, DESCOSEPT AF, DESCOSEPT forte, DESCOSEPT  

   PUR i CLEANISEPT <rmy Dr. Schumacher osiągnęły czas nasycenia wynoszący jedynie 15 minut oraz dłuższy   

   okres przydatności napełnionego systemu do użycia wynoszący 42 dni.

Opakowanie 
jednostkowe

Op. 
zbiorcze

Zawartość
Wymiary 
(ok.)

Nr kat.

one system basic 4
120  

chusteczek
17,5 x 36 cm 00-915-OSEB120

uchwyt ścienny 1 - - 00-902-OSB

TESTED*

OKRES PRZYDAT-NOŚCI DO UŻYCIA

6 TYGODNI


