
Tájékoztatás és eszközök 
a munkakörnyezetek jobb 
higiéniájáér 

HYGIENE AND CARE PLATFORM

Megnövelt higiénia 
az irodában és a 
gyártási területeken
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Ha a dolgozói és a vendégei 
biztonságban érzik magukat, az 
nem csak a munkakörülményeket 
javítja, hanem pozitív hatással van 
az elvégzett munka minőségére, 
elősegíti a munkavégzés 
folytonosságát, növeli annak 
hatékonyságát, ezáltal a 
versenyképességet is.

Az pedig, hogy a látogatók jól érzik 
magukat, hozzájárul egy pozitív kép 
kialakításához a vállalkozásról

A Lucart Professional 
megosztja a higiénia és 
biztonság terén szerzett 
tapasztalatait ügyfeleivel.

Ezért létrehozott egy 
olyan eszközökből és 
tájékoztatókból álló 
készletet, amely a higiéniát 
állítja középpontba a 
dolgozók és vendégek 
fizikai és szellemi jólétének 
biztosítása érdekében.

Üdvözöljük  
a biztonság 
világában. 



HYGIENE AND CARE PLATFORM

A higiénia  
mint üzlettárs
A Hygiene and Care Platform a környezet 
tisztaságának és higiéniájának biztosítását 
célzó ismereteket, csúcsminőségű 
termékeket és eszközöket foglalja magában.

Hygiene and Care Platform:  
kifejezetten a munkakörnyezetek egyedi 
jellegzetességeihez igazodó megoldások.

SPECIFIKUS TERMÉKEK 
a személyeknek nyújtott 
biztonság és higiénia 
növelése érdekében.

HASZNOS INFORMÁCIÓK
a fertőzésveszély
csökkentését célzó
tájékoztatás a megfelelő
higiénés folyamatokról.

INNOVATÍV ESZKÖZÖK 
a nagyobb biztonságért  
és az egészség védelméért.
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Miért válasszuk a  
Lucart Professional?

A Lucart Professional 
tapasztalata és 
innovációja az Ön 
biztonságának 
szolgálatában.

Megbízható forrásokból származó 
nemzetközi tanulmányok kimutatták, 
hogy a papír kéztörlő biztonságosabb, 
mint a kézszárító.1 2 3  
A WHO is ezt ajánlja.

1
Hajtogatott szalvéta adagoló a 
maximális higiénia és a fertőzésveszély 
csökkentésének érdekében.

2

A laponkénti adagoló rendszer 
biztosítja, hogy a használó csak a 
ténylegesen használt papírtörlővel 
kerüljön érintkezésbe.

3
Kéztisztító termékek a szappannal és vízzel 
történő kézmosás mindig a lehető legjobb 
választás. Ha ez mégsem lehetséges,  
az antimikrobiális kendő, gél vagy folyadék 
használata ajánlott.

4

+194%
SZER
2.5 104

+42%
SZER

1000 3005

-76%

AZ UJJAKRA LERAKÓDOTT 
BAKTÉRIUMOK1

Szárítás előtt és után

-

A FELÜLETEKRE LERAKÓDOTT 
BAKTÉRIUMOK2

A papírtörlő adagolókhoz képest

15

LEVEGŐBE KERÜLŐ 
VÍRUSRÉSZECSKÉK3

A levegőkbe kerülő részecskék száma 
különböző távolságokban 15 perc elteltével

1 A Westminster Egyetem tanulmánya 
(Keith Redway) 2008

2 Az EUROFINS/INLAB 2012  
által vezetett tanulmány

3 A Westminster Egyetem tanulmánya 
(Keith Redway) 2016

EGYSZER HASZNÁLATOS 
PAPÍR KÉZTÖRLŐK

MELEGLEVEGŐS 
KÉZSZÁRÍTÓ

NAGY SEBESSÉGŰ 
LEVEGŐVEL SZÁRÍTÓ 
KÉZSZÁRÍTÓ
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A tudatos választáson 
múlhat a biztonság.

Minél többet tudsz, annál nagyobb 
biztonságban vagy

A kézhigiéniát célzó kampányoknak számos pozitív hatása 
van: növeli az optimizmust, a munkavállalói elégedettséget és 
ezáltal az ügyfelek pozitív tapasztalatait, emellett csökkenti a 
munkaerő-vándorlást, a stresszt és a betegállományban töltött 
időt (pl. megfázás vagy influenza következtében).***

A papír tisztaságának megóvása érdekében ajánlott a laponkénti
adagolók használata a laza tekercsek helyett, biztosítva ezáltal, 
hogy csak a szükséges papírral érintkezzünk, megvédve a termék 
többi részét az esetleges keresztszennyeződéstől.

3

4

A higiéniai és biztonsági folyamatokat bemutató néhány 
egyszerű, írott szabállyal felhívhatjuk a dolgozók figyelmét a 
témára. Az egy légterű és hot desking megoldásokat alkalmazó 
irodákban célszerű higiéniai állomásokat kialakítani, és felhívni a 
munkatársak figyelmét ezek használatának fontosságára mind a 
munkaállomás használata előtt, mind utána.

Az egészséges munkahely az, ahol az együttműködés 
és a folyamatos fejlesztési folyamatok védik és 
elősegítik az egészséget és a biztonságot.

1

A megfelelő takarítás biztosítása Még a látszólag tiszta 
munkakörnyezetben is rengeteg kórokozó és baktérium lehet. 
Tanulmányok kimutatták, hogy egy íróasztal felülete akár 400-
szor is szennyezettebb lehet, mint egy WC ülőke, és az egér 
vagy a telefon fertőtlenítésére is viszonylag ritkán kerül sor. Az 
egyszer használatos papírtörlők használatával gondoskodni 
kell a megfelelő tisztaságról.** 

2
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1 2 3

4 65

7 8

A munkahelyre való belépéskor 
és a munkahely elhagyásakor

A menzákra vagy étkezdébe 
való belépéskor és az étkezde 
elhagyásakor

Orrfújást, tüsszentést, köhögést követően. Tüsszenteni és köhögni 
minden esetben úgy kell, hogy az ne más személyek felé irányuljon 
(pl. könyökhajlatba)

Forrás: Olasz Egészségügyi Minisztérium az Egészségügyi 
Világszervezettel együttműködésével

A műszak kezdetén és végén 
illetve a szünetekben

Mosdóhasználat után

Hulladékkal történő 
érintkezést követően

Evés, ivás vagy 
dohányzás után

A védőkesztyűk vagy egyéb egyéni 
védőeszköz felvételekor és levételekor

Az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai szerint az ipari dolgozók esetében 
kiemelten fontos a szappanos kézmosás és a higiénikus kézszárítás (egyszer 
használatos kéztörlőkkel):

A higiénia a te 
kezedben van

 * Forrás: WHO Healthy Workplace Framework and Model: Background and Supporting Literature and Practices, 2010 
 ** Forrás: Coming Clean: The Dirty Truth Behind UK Offices, 2019
 ***  Forrás: Journal of occupational and environmental medicine: Impact of a Comprehensive Workplace Hand Hygiene Program on Employer Health Care Insurance Claims and Costs, Absenteeism,  

and Employee Perceptions and Practices, 2016. Nonlinear relationships between individual IEQ factors and overall workspace satisfaction, 2006
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Markoljuk meg az egyik 
hüvelykujjat és körkörös 
mozdulattal dörzsöljük

Az egyik tenyérben 
körkörös mozdulatokat 
leírva szappanozzuk 
be az ujjbegyeket is

Folyóvízzel alaposan 
öblítsük le a kezeket

Ne felejtsük 
el a csuklókat 
sem megmosni

A vízcsapot a papírtörlő 
segítségével zárjuk el

Kezeink szárazak 
és biztonságosak

Töröljük szárazra a kezeket egyszer 
használatos kéztörlővel Ne felejtsük 
el megszárítani az ujjak közét sem

Forrás: Olasz Egészségügyi Minisztérium az Egészségügyi 
Világszervezettel együttműködésével

A jelen dokumentumban szereplő tájékoztatások ellenőrzése az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai alapján történt. Ennek ellenére a gyártó a közreadott 
dokumentációért semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget nem tud vállalni. Az anyag tartalmának értelmezéséért és használatáért kizárólag az 
olvasó felel. A Lucart egyetlen esetben sem vonható felelősségre annak használatáért.

Dörzsöljük az egyik tenyerünkkel 
a másik kéz kézfejét, majd váltott 
kézzel ismételjük meg

Dörzsöljük össze a két tenyeret 
úgy, hogy az ujjakat összefűzzük

Az egyik kéz ujjbegyeit 
dörzsöljük a másik kéz 
tenyeréhez körkörösen

Először nedvesítsük 
be a kezünket langyos vízzel 
a felületi szennyeződések 
eltávolításához

Adagoljunk megfelelő 
mennyiségű folyékony szappant 
a tenyérbe

Dörzsöljük össze a 
tenyerünket, hogy a szappan 
habot képezzen

A helyes szappanos 
kézmosás menete MÁSODPERC
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1 1b 2

3 4 5

6 7 8

9

Helyes kézbedörzsölés, 
ha nem áll rendelkezésre 
szappan és víz

Vegyünk a kezünkbe annyi kéztisztító szert, amely elegendő mindkét 
kéz és csukló bőrfelületeinek tisztításához

Dörzsöljük össze 
a tenyerünket

Dörzsöljük mindkét hüvelykujjunkat 
a szemközti tenyérbe

Dörzsöljük ujjbegyeinket 
a szemközti tenyérbe, 
körkörös mozdulatokkal

Ne felejtkezzünk 
el a csuklóról sem

Dörzsöljük az egyik tenyerünkkel 
a másik kéz kézfejét úgy, hogy 
közben az ujjakat összefonjuk

Dörzsöljük össze a két 
tenyeret úgy, hogy az ujjakat 
összefűzzük

Dörzsöljük át az ujjak kézfej 
felé néző oldalát a másik 
kezünkkel

Száradás után kezeink 
biztonságosak

Source: Ministry of Health in collaboration 
with the World Health Organisation

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published 
material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with 
the reader. In no event shall the Lucart be liable for damages arising from its use.

MÁSODPERC

Hasznos eszközök
 WHO által ajánlott eljárásokat tartalmazó 

pdf letöltése és kinyomtatása.

A higiénia a te 
kezedben van

A helyes szappanos  
kézmosás menete

Helyes kézbedörzsölés, ha nem áll 
rendelkezésre szappan és víz

A PDF LETÖLTÉSE A PDF LETÖLTÉSE A PDF LETÖLTÉSE

https://www.lucartprofessional.com/hygiene_toolkit/OfficesandManufacturing/good_hygiene_is_in_your_hands_HU.pdf
https://www.lucartprofessional.com/hygiene_toolkit/how_to_wash_your_hands_HU.pdf
https://www.lucartprofessional.com/hygiene_toolkit/how_to_scrub_your_hands_HU.pdf
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Vállalati kantin 

Pihenő

Recepció

Lift

Mosdóhelyiség Nyomtatók  
és szerverek

Előtér Irodahelyiségek

Ülésterem

A kockázatos területek 
térképe és megoldások

Irodák

A megfelelő pontokon elhelyezett kéztisztítókkal történő 
kéztisztítás egyre fontosabb.
A következőkben néhány a tevékenységéhez kapcsolódó 
irányelvet ismertetünk.
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A megfelelő pontokon elhelyezett kéztisztítókkal történő 
kéztisztítás egyre fontosabb.
A következőkben néhány a tevékenységéhez kapcsolódó 
irányelvet ismertetünk.

A kockázatos területek 
térképe és megoldások

Pihenő Büfé

Gyártási terület

Autóbehajtó

Öltöző

Mosdóhelyiség Irodahelyiségek

Gyártási Terület
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PULT 
FELÜLETE

SZÁMÍTÓGÉP 
MUNKAÁLLOMÁS

 
Recepció

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

TÁJÉKOZTATÁS

Kéztisztító gél antimikrobiális 
hatóanyagokkal. Ideális olyan 
esetekben, ahol a szappan 
és víz használata nem 
megoldható.

A Lucart Professional által 
biztosított tartóállványok 
és tájékoztató eszközök.

1

1

2

1

3

1-2

NOWATER CLEANER  
ADAGOLÓ ÉS  
UTÁNTÖLTŐ

Adagoló antimikrobiális 
adalékokat tartalmazó 
folyékony kéztisztítóhoz.
Ideális megoldás a 
fertőzésveszélyes 
területeken.

2

3 NOWATER  
CLEANING TOWEL

Antimikrobiális NoWater 
folyadékkal átitatott 
Cleaner Airlaid kéztisztító
törlőkendő. Ideális házon 
kívüli megoldás.

Ablak-vagy 
falmatrica

Kézfertőtlenítő 
adagolótartó állvány

Pultra kihelyezhető 
kézfertőtlenítő tartó

LUCART PROFESSIONAL 
ÁLTAL KÍNÁLT MEGOLDÁSOK

A LEGFERTŐZÉSVESZÉLYESEBB 
TERÜLETEK

https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=12118&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=12118&pid=784
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1315&pid=372
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1314&pid=375
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KILINCSEK

SZÁMÍTÓGÉP 
MUNKAÁLLOMÁS

PULT 
FELÜLETE

 
Autóbehajtó

1

2

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

TÁJÉKOZTATÁS

Kéztisztító gél antimikrobiális 
hatóanyagokkal. Ideális olyan 
esetekben, ahol a szappan 
és víz használata nem 
megoldható.

A Lucart Professional által 
biztosított tartóállványok 
és tájékoztató eszközök.

1

1-2

NOWATER CLEANER  
ADAGOLÓ ÉS  
UTÁNTÖLTŐ

Adagoló antimikrobiális 
adalékokat tartalmazó 
folyékony kéztisztítóhoz.
Ideális megoldás a 
fertőzésveszélyes 
területeken.

2

Ablak-vagy 
falmatrica

Kézfertőtlenítő 
adagolótartó állvány

LUCART PROFESSIONAL 
ÁLTAL KÍNÁLT MEGOLDÁSOK

A LEGFERTŐZÉSVESZÉLYESEBB 
TERÜLETEK

https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=12118&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1315&pid=372
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1314&pid=375
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GOMBOK

HÍVÓ GOMB

1

 
Lift

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Kéztisztító gél antimikrobiális 
hatóanyagokkal. Ideális olyan 
esetekben, ahol a szappan 
és víz használata nem 
megoldható.

1

1 TÁJÉKOZTATÁS

A Lucart Professional által 
biztosított tartóállványok 
és tájékoztató eszközök.

Kézfertőtlenítő 
adagolótartó állvány

LUCART PROFESSIONAL 
ÁLTAL KÍNÁLT MEGOLDÁSOK

A LEGFERTŐZÉSVESZÉLYESEBB 
TERÜLETEK

https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=12118&pid=785
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KILINCSEK GOMBOK

Előtér

2

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Kéztisztító gél antimikrobiális 
hatóanyagokkal. Ideális olyan 
esetekben, ahol a szappan 
és víz használata nem 
megoldható.

1

NOWATER  
CLEANING TOWEL

Antimikrobiális NoWater 
folyadékkal átitatott 
Cleaner Airlaid kéztisztító
törlőkendő. Ideális házon 
kívüli megoldás.

TÁJÉKOZTATÁS

A Lucart Professional által 
biztosított tartóállványok 
és tájékoztató eszközök.

1

1

2

Kézfertőtlenítő 
adagolótartó állvány

LUCART PROFESSIONAL 
ÁLTAL KÍNÁLT MEGOLDÁSOK

A LEGFERTŐZÉSVESZÉLYESEBB 
TERÜLETEK

https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=12118&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=12118&pid=784
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EGEREK ÉS 
BILLENTYŰZETEK

TELEFONOK

KILINCSEK

KILINCSEK

BÖGRÉK

SZÉKEK

ÍRÓASZTALOK

 
Irodahelyiségek

2

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Kéztisztító gél antimikrobiális 
hatóanyagokkal. Ideális olyan 
esetekben, ahol a szappan 
és víz használata nem 
megoldható.

1

NOWATER  
CLEANING TOWEL

Antimikrobiális NoWater 
folyadékkal átitatott 
Cleaner Airlaid kéztisztító
törlőkendő. Ideális házon 
kívüli megoldás.

1

3

1

2

TÁJÉKOZTATÁS

A Lucart Professional által 
biztosított tartóállványok 
és tájékoztató eszközök.

1

TÖBBSZÖR 
HASZNÁLHATÓ 
KENDŐK
Többször használható 
tiszta cellulóz kendő 
adagolóként is szolgáló 
csomagolással.

3

Kézfertőtlenítő 
adagolótartó állvány

Pultra kihelyezhető 
kézfertőtlenítő tartó

LUCART PROFESSIONAL 
ÁLTAL KÍNÁLT MEGOLDÁSOK

A LEGFERTŐZÉSVESZÉLYESEBB 
TERÜLETEK

https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=12118&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=12118&pid=784
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1306&pid=231
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ASZTALLAP
SZÉKEK

TELEFONOK

TOLLAK

VETÍTŐ

KILINCSEK

 
Ülésterem

2

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Kéztisztító gél antimikrobiális 
hatóanyagokkal. Ideális olyan 
esetekben, ahol a szappan 
és víz használata nem 
megoldható.

1

NOWATER  
CLEANING TOWEL

Antimikrobiális NoWater 
folyadékkal átitatott 
Cleaner Airlaid kéztisztító
törlőkendő. Ideális házon 
kívüli megoldás.

TÁJÉKOZTATÁS

A Lucart Professional által 
biztosított tartóállványok 
és tájékoztató eszközök.

1

1

2
Kézfertőtlenítő 

adagolótartó állvány

LUCART PROFESSIONAL 
ÁLTAL KÍNÁLT MEGOLDÁSOK

A LEGFERTŐZÉSVESZÉLYESEBB 
TERÜLETEK

https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=12118&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=12118&pid=784
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CSAPOK ÉS 
SZANITEREK

TOALETT 
ÖBLÍTŐ 
GOMBOK

KILINCSEK

  
Mosdóhelyiség

IDENTITY FOAM 
VAGY SPRAY SOAP

2

Minőségi hab adagoló a 
jobb közérzetért. Hosszú 
élettartamú spray adagoló.

IDENTITY  
AUTOCUT TOWEL

3

Automata kéztörlő adagoló 
tekercses kéztörlőkhöz.

IDENTITY 
AUTOCUT TOILET

5

Automata papíradagoló 
Jumbo toalettpapírhoz.

IDENTITY 
WASTE BIN

6

Hulladékgyűjtő  
láthatatlan zsákkal.

2

3

4

6

1

75

A FENNTARTHATÓ VÁLASZTÁS

VÁLASZD A FENNTARTHATÓ 
MEGOLDÁST: az italos kartonok 
újrahasznosításával előállított 
Fiberpack® alapú öko papírok  
és Alpe® adagolók.

Fedezd fel EcoNatural papírtermékeinket >

IDENTITY AIR 
FRESHENERS SPRAY

4

Automatikus folyamatosan 
működő programozható 
illatosító rendszer.

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Kéztisztító gél antimikrobiális 
hatóanyagokkal. Ideális olyan 
esetekben, ahol a szappan és víz 
használata nem megoldható.

1

TÁJÉKOZTATÁS

A Lucart Professional által 
biztosított tartóállványok 
és tájékoztató eszközök.

1-7

Ablakmatrica Kézfertőtlenítő 
adagolótartó állvány

LUCART PROFESSIONAL 
ÁLTAL KÍNÁLT MEGOLDÁSOK

A LEGFERTŐZÉSVESZÉLYESEBB 
TERÜLETEK

https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/?bid=1
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=12118&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1315&pid=414
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1316&pid=169
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1315&pid=370
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1314&pid=373
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1315&pid=416
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1283&pid=420
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1315&pid=700
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/?cid=1336
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1315&pid=757


HYGIENE AND CARE PLATFORM

VEZÉRLŐ GOMBOK 
ÉS NYOMTATÓK

PAPÍRKÖTEGEK

KILINCSEK

SZERVER

Nyomtatók  
és szerverek

1

2
HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Kéztisztító gél antimikrobiális 
hatóanyagokkal. Ideális olyan 
esetekben, ahol a szappan 
és víz használata nem 
megoldható.

1

2

1-2

NOWATER CLEANER  
ADAGOLÓ ÉS  
UTÁNTÖLTŐ

Adagoló antimikrobiális 
adalékokat tartalmazó 
folyékony kéztisztítóhoz.
Ideális megoldás a 
fertőzésveszélyes 
területeken.

TÁJÉKOZTATÁS

A Lucart Professional által 
biztosított tartóállványok 
és tájékoztató eszközök.

Ablak-vagy 
falmatrica

Pultra kihelyezhető 
kézfertőtlenítő tartó

LUCART PROFESSIONAL 
ÁLTAL KÍNÁLT MEGOLDÁSOK

A LEGFERTŐZÉSVESZÉLYESEBB 
TERÜLETEK

https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=12118&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1315&pid=372
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1314&pid=375


HYGIENE AND CARE PLATFORM

KILINCSEK

ASZTALOK

TARTÓ- ÉS 
TÁMASZFELÜLETEK

GOMBOK

GOMBOK

  
Pihenő

1

2

3

4

2

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Kéztisztító gél antimikrobiális 
hatóanyagokkal. Ideális olyan 
esetekben, ahol a szappan 
és víz használata nem 
megoldható.

1

NOWATER  
CLEANING TOWEL

Antimikrobiális NoWater 
folyadékkal átitatott 
Cleaner Airlaid kéztisztító
törlőkendő. Ideális házon 
kívüli megoldás.

1 TÁJÉKOZTATÁS

A Lucart Professional által 
biztosított tartóállványok 
és tájékoztató eszközök.

L-ONE 
COUNTER MOD

Függőlegesen 
és vízszintesen is 
elhelyezhető szalvétatartó 
16x24 cm-es hajtogatott 
szalvétákhoz.

4

L-ONE  
MAXI AIRTECH

3

Laponkénti adagoló  
airlaid papírhoz.

VÁLASZD A FENNTARTHATÓ MEGOLDÁST: 
a Lucart Professional minden adagolója 
használható az italos kartonok 
újrahasznosításával előállított Fiberpack® 
alapú öko papírral.

Fedezd fel EcoNatural papírtermékeinket >

Kézfertőtlenítő 
adagolótartó állvány

LUCART PROFESSIONAL 
ÁLTAL KÍNÁLT MEGOLDÁSOK

A LEGFERTŐZÉSVESZÉLYESEBB 
TERÜLETEK

A FENNTARTHATÓ VÁLASZTÁS

Hely a feliratok számára
BELÉPÉS A KONFIGURÁTORBA

https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/?bid=1
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=12118&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=12118&pid=784
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1317&pid=789
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1295&pid=788
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1301&pid=606
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1317&pid=695
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/?cid=1301
https://printandshare.lucartprofessional.com/hu/


HYGIENE AND CARE PLATFORM

POS-TERMINÁL

ASZTALOK

SZÉKEK

 
Vállalati kantin 

VÁLASZD A FENNTARTHATÓ MEGOLDÁST: 
a Lucart Professional minden adagolója 
használható az italos kartonok 
újrahasznosításával előállított Fiberpack® 
alapú öko papírral.

Fedezd fel EcoNatural papírtermékeinket >

L-ONE 
TABLETURN

360°-ban elforgatható 
adagoló rendszer 16x24 
cm-es hajtogatott 
szalvétákhoz.

4

1

3

4

2

6

5

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Kéztisztító gél antimikrobiális 
hatóanyagokkal. Ideális olyan 
esetekben, ahol a szappan 
és víz használata nem 
megoldható.

1

1-6 TÁJÉKOZTATÁS

A Lucart Professional által 
biztosított tartóállványok 
és tájékoztató eszközök.

L-ONE  
MAXI AIRTECH

3

Laponkénti adagoló  
airlaid papírhoz.

L-ONE 
COUNTER MOD

Függőlegesen 
és vízszintesen is 
elhelyezhető szalvétatartó 
16x24 cm-es hajtogatott 
szalvétákhoz.

2

FATO ASZTALI 
KIEGÉSZÍTŐ 
TERMÉKEK

TISSUE&CO: egyszerűen 
használható koordinált 
asztalnemű a gyors 
ebédek összehangolt 
termékeinek praktikus 
választéka.

5

Stancolt asztali tábla Pultra kihelyezhető 
kézfertőtlenítő tartó

LUCART PROFESSIONAL 
ÁLTAL KÍNÁLT MEGOLDÁSOK

A LEGFERTŐZÉSVESZÉLYESEBB 
TERÜLETEK

A FENNTARTHATÓ VÁLASZTÁS

Hely a feliratok számára
BELÉPÉS A KONFIGURÁTORBA

Hely a feliratok számára
BELÉPÉS A KONFIGURÁTORBA

https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/?bid=1
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=12118&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1317&pid=789
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1295&pid=788
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1301&pid=606
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1317&pid=694
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/?cid=1301
https://www.fato.com/en/
https://printandshare.lucartprofessional.com/hu/
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1317&pid=695
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/?cid=1301
https://printandshare.lucartprofessional.com/hu/


HYGIENE AND CARE PLATFORM

POS-TERMINÁL

KILINCSEK

KOSARAK

POLCOK

 
Büfé

1

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Kéztisztító gél antimikrobiális 
hatóanyagokkal. Ideális olyan 
esetekben, ahol a szappan 
és víz használata nem 
megoldható.

1

1 TÁJÉKOZTATÁS

A Lucart Professional által 
biztosított tartóállványok 
és tájékoztató eszközök.

Kézfertőtlenítő 
adagolótartó állvány

LUCART PROFESSIONAL 
ÁLTAL KÍNÁLT MEGOLDÁSOK

A LEGFERTŐZÉSVESZÉLYESEBB 
TERÜLETEK

https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=12118&pid=785


HYGIENE AND CARE PLATFORM

CSAPOK ÉS 
SZANITEREK

TOALETT 
ÖBLÍTŐ 
GOMBOK

KILINCSEK

SZEKRÉNYEK

VÁLASZD A FENNTARTHATÓ 
MEGOLDÁST: az italos kartonok 
újrahasznosításával előállított 
Fiberpack® alapú öko papírok  
és Alpe® adagolók.

Fedezd fel EcoNatural papírtermékeinket >

 
Öltöző

IDENTITY  
AUTOCUT TOWEL

2

Automata kéztörlő adagoló 
tekercses kéztörlőkhöz.

IDENTITY FOAM 
VAGY SPRAY SOAP

3

Minőségi hab adagoló a 
jobb közérzetért. Hosszú 
élettartamú spray adagoló.

IDENTITY 
WASTE BIN

5

Hulladékgyűjtő  
láthatatlan zsákkal.

1-2

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Kéztisztító gél antimikrobiális 
hatóanyagokkal. Ideális olyan 
esetekben, ahol a szappan 
és víz használata nem 
megoldható.

1

1

42

5

3

IDENTITY  
AUTOCUT TOILET

4

Automata papíradagoló 
Jumbo toalettpapírhoz.

TÁJÉKOZTATÁS

A Lucart Professional által 
biztosított tartóállványok 
és tájékoztató eszközök.

Tartóállványra  
való matrica

Kézfertőtlenítő 
adagolótartó állvány

LUCART PROFESSIONAL 
ÁLTAL KÍNÁLT MEGOLDÁSOK

A LEGFERTŐZÉSVESZÉLYESEBB 
TERÜLETEK

A FENNTARTHATÓ VÁLASZTÁS

https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/?bid=1
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=12118&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/?cid=1336
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1315&pid=700
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1315&pid=370
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1314&pid=373
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1315&pid=414
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1316&pid=169
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1315&pid=416
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1283&pid=420


HYGIENE AND CARE PLATFORM

TARGONCA 
VEZÉRLÉSEK

BILLENTYŰZETEK

GOMBOK

 
Gyártási terület

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Kéztisztító gél antimikrobiális 
hatóanyagokkal. Ideális olyan 
esetekben, ahol a szappan 
és víz használata nem 
megoldható.

1

1 TÁJÉKOZTATÁS

A Lucart Professional által 
biztosított tartóállványok 
és tájékoztató eszközök.

1

2

3

L-ONE  
MAXI AIRTECH

2

Laponkénti adagoló  
airlaid papírhoz.

ADAGOLÓ 
ÁLLVÁNYOK

3

Adagoló állvány fémcsőből 
készült zsáktartóval 
tekercses és általános 
papírtörlőkhöz.

Kézfertőtlenítő 
adagolótartó állvány

LUCART PROFESSIONAL 
ÁLTAL KÍNÁLT MEGOLDÁSOK

A LEGFERTŐZÉSVESZÉLYESEBB 
TERÜLETEK

https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=12118&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1317&pid=789
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1295&pid=788
https://www.lucartprofessional.com/hu/magyarorszag/lucart-kft/termekek/termek/?cid=1319&pid=40


HYGIENE AND CARE PLATFORM

1 2 3

4 65

7 8

A munkahelyre való belépéskor 
és a munkahely elhagyásakor

A menzákra vagy étkezdébe 
való belépéskor és az étkezde 
elhagyásakor

Orrfújást, tüsszentést, köhögést követően. Tüsszenteni és köhögni 
minden esetben úgy kell, hogy az ne más személyek felé irányuljon 
(pl. könyökhajlatba)

Forrás: Olasz Egészségügyi Minisztérium az Egészségügyi 
Világszervezettel együttműködésével

A műszak kezdetén és végén 
illetve a szünetekben

Mosdóhasználat után

Hulladékkal történő 
érintkezést követően

Evés, ivás vagy 
dohányzás után

A védőkesztyűk vagy egyéb egyéni 
védőeszköz felvételekor és levételekor

Az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai szerint az ipari dolgozók esetében 
kiemelten fontos a szappanos kézmosás és a higiénikus kézszárítás (egyszer 
használatos kéztörlőkkel):

A higiénia a te 
kezedben van



HYGIENE AND CARE PLATFORM

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10

12 1311

40/60

Markoljuk meg az egyik 
hüvelykujjat és körkörös 
mozdulattal dörzsöljük

Az egyik tenyérben 
körkörös mozdulatokat 
leírva szappanozzuk 
be az ujjbegyeket is

Folyóvízzel alaposan 
öblítsük le a kezeket

Ne felejtsük 
el a csuklókat 
sem megmosni

A vízcsapot a papírtörlő 
segítségével zárjuk el

Kezeink szárazak 
és biztonságosak

Töröljük szárazra a kezeket egyszer 
használatos kéztörlővel Ne felejtsük 
el megszárítani az ujjak közét sem

Forrás: Olasz Egészségügyi Minisztérium az Egészségügyi 
Világszervezettel együttműködésével

A jelen dokumentumban szereplő tájékoztatások ellenőrzése az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai alapján történt. Ennek ellenére a gyártó a közreadott 
dokumentációért semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget nem tud vállalni. Az anyag tartalmának értelmezéséért és használatáért kizárólag az 
olvasó felel. A Lucart egyetlen esetben sem vonható felelősségre annak használatáért.

Dörzsöljük az egyik tenyerünkkel 
a másik kéz kézfejét, majd váltott 
kézzel ismételjük meg

Dörzsöljük össze a két tenyeret 
úgy, hogy az ujjakat összefűzzük

Az egyik kéz ujjbegyeit 
dörzsöljük a másik kéz 
tenyeréhez körkörösen

Először nedvesítsük 
be a kezünket langyos vízzel 
a felületi szennyeződések 
eltávolításához

Adagoljunk megfelelő 
mennyiségű folyékony szappant 
a tenyérbe

Dörzsöljük össze a 
tenyerünket, hogy a szappan 
habot képezzen

A helyes szappanos 
kézmosás menete MÁSODPERC



HYGIENE AND CARE PLATFORM

1 1b 2

3 4 5

6 7 8

9

Helyes kézbedörzsölés, 
ha nem áll rendelkezésre 
szappan és víz

Vegyünk a kezünkbe annyi kéztisztító szert, amely elegendő mindkét 
kéz és csukló bőrfelületeinek tisztításához

Dörzsöljük össze 
a tenyerünket

Dörzsöljük mindkét hüvelykujjunkat 
a szemközti tenyérbe

Dörzsöljük ujjbegyeinket 
a szemközti tenyérbe, 
körkörös mozdulatokkal

Ne felejtkezzünk 
el a csuklóról sem

Dörzsöljük az egyik tenyerünkkel 
a másik kéz kézfejét úgy, hogy 
közben az ujjakat összefonjuk

Dörzsöljük össze a két 
tenyeret úgy, hogy az ujjakat 
összefűzzük

Dörzsöljük át az ujjak kézfej 
felé néző oldalát a másik 
kezünkkel

Száradás után kezeink 
biztonságosak

Source: Ministry of Health in collaboration 
with the World Health Organisation

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published 
material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with 
the reader. In no event shall the Lucart be liable for damages arising from its use.

MÁSODPERC


