
ДВЕРНІ РУЧКИ
З ВБУДОВАНИМ ДОЗАТОРОМ 
ТА ДЕЗІНФІКУЮЧИМ ЗАСОБОМ

ІНОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
ДЕЗІНФЕКЦІЇ РУК



КОМПАНІЯ «ЕР ЕНД ДІ» Є ЕКСКЛЮЗИВНИМ ПРЕДСТАВНИКОМ АМЕРИКАНСЬКОЇ КОМПАНІЇ 

«ALTITUDE MEDICAL»   В УКРАЇНІ, ЯКА ПЕРША В СВІТІ ПОЧАЛА ВИПУСКАТИ ДВЕРНІ РУЧКИ З 

ВБУДОВАНИМ  ДОЗАТОРОМ ДЛЯ  АНТИСЕПТИКУ.   ЦЕ РІШЕННЯ ДОЗВОЛЯЄ КОРИСТУВАЧАМ 

ДЕЗІНФІКУВАТИ РУКИ,  КОЛИ ВОНИ ЗАХОДЯТЬ  АБО ВИХОДЯТЬ З ПРИМІЩЕНЬ. НАШІ ПРОДУКТИ 

ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ  ТОГО, ЩОБ  ДЕЗІНФІКУВАННЯ СТАЛО ЗВИЧАЙНОЮ СПРАВОЮ, ЩОБ ГІГІЄНА 

РУК БУЛА ПРОСТОЮ ТА ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛОЮ, ОСОБЛИВО В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

ЗАПЗАПАТЕНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ OPENCLEAN ДОПОМАГАЮТЬ ЗАХИСТИТИ КЛІЄНТІВ І ПЕРСОНАЛ 

ВІД НЕБАЖАНОГО ЗАРАЖЕННЯ СЕРЙОЗНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ.

                 НАША МЕТА – ВПРОВАДЖУВАТИ ІННОВАЦІЇ В ІНДУСТРІЇ ГІГІЄНИ РУК 

                          ЗА ДОПОМОГОЮ РЕВОЛЮЦІЙНИХ РОЗРОБОК СВІТУ!



80% ІНФЕКЦІЙ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДОТИКОМ.

Вчені  з  Вустерского політехнічного 
інституту  (США)  виявили  1,32 тисяч 
бактеріальних  колоній на 27 дверних 
ручках  в  одному з  університетських 
кампусів.

Ні для кого не секрет, що дверна ручка - це розсадник шкідливих мікробів. Через ручки громадського 
користування кожен день проходять сотні  людей з різними  інфекціями  або хворобами, а в нинішніх 
умовах пандем Covid-19, дверна ручка є бактеріологічною бомбою, уникнути зіткнення з якою не так
то просто. Зрозуміло, що рукавички і регулярна дезінфекція допоможуть, але як ще більше мінімізувати 
загрозу нашому життю? 
TurnClean  і  PullClean  -  це дверні ручки  та накладки  на ручки з вбудованим дозатором антисептика. 
Вони дозволять Вони дозволять усунути загрозу, що може бути присутньою на поверхні дверної ручки, пропонуючи 
користувачам дезінфікувати руки кожен раз, після контакту з  поверхнею.   
В першу чергу, TurnClean  і  PullClean орієнтовано на використання в поліклініках,  лікарнях,  та інших 
медичних установах,  але з часом, як показала практика в таких країнах як Великобританія та США, 
вони отримали великий попит в  сфері готельного бізнесу, ресторанів і закладів харчування, та багатьох 
інших громадських місцях. 

              МИ ПЕРЕКОНАНІ - ДВЕРНІ РУЧКИ З ВБУДОВАНИМ ДОЗАТОРОМ АНТИСЕПТИКА, 
МОЖМОЖУТЬ ІСТОТНО ВПЛИНУТИ НА ГІГІЄНУ РУК І ЗБЕРЕГТИ ЗДОРОВ’Я БАГАТЬОМ ЛЮДЯМ!



TurnCleanСИСТЕМА ГІГІЄНИ РУК – TURNCLEAN

Система гігієни рук – TurnClean,  розроблена  для  дверей з 
поворотними ручками.  Вона виготовлена з ударостійкого 
алюмінію  та  ідеально  підходить  для  дверей загального 
призначення в офісах та інших громадських місцях. 

Система TurnClean легко встановлюється та заправляється 
картриджами з антисептиком.  Ергономічний, простий у 
викорисвикористанні та інтуїтивно зрозумілий  дизайн забезпечує 
високу задоволеність користувачів. 

Система гігієни рук – TurnClean пропонує дезінфекцію рук в 
критичній  точці  зараження. Коли  співробітник  або  гість 
заходить чи виходить з приміщення. TurnClean  допомогає 
забезпечити збереження гігієни рук без порушення звичай-
ного робочого процесу.

КАРТРИДЖІ TURNCLEAN
(для правої та лівої накладки)

- Дезінфікуючий засіб на основі спирту, не нижче 70% 
  (медичного класу)
- Містить пом'якшувальні речовини, які кондиціонують 
  і зволожують шкіру.
- Вбиває 99,99% найбільш поширених мікробів.
- Заміна картриджа займає секунди.
- Містить близько 500 доз антисептика. - Містить близько 500 доз антисептика. 



ДВЕРНІ РУЧКИ - PULLCLEANPullClean

ДВЕРНА РУЧКА, ЯКА ПОЛЕГШУЄ ДЕЗІНФЕКЦІЮ РУК

PullClean   –   це більше,  ніж  просто  диспенсер,  вона  розроблена з 
урахуванням потреб Вашої організац. Стильний дизайн поєднується 
з надійною і функціональною системою картриджів. PullClean зберігає 
руки в чистоті і рекомендується для використання в місцях з найбільш 
інтенсивним рухом людей. 

PullClean вже встановлений в сотнях готелів, лікарень і ресторанів по 
всій територ всій територ США та Англ. Простий, але вражаючий дизайн вписується 
в будь-який інтер’єр і є очевидним вибором для будь-яких громадських 
закладів. Ці продукти нещодавно отримали престижну нагороду D&AD 
Industrial Design разом з такими відомими брендами  як Apple і Nest.

- ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ НА ОСНОВІ СПИРТУ, 
  НЕ НИЖЧЕ 70%   (МЕДИЧНОГО КЛАСУ)

- МІСТИТЬ ПОМ'ЯКШУВАЛЬНІ РЕЧОВИНИ, ЯКІ 
   КОНДИЦІОНУЮТЬ І ЗВОЛОЖУЮТЬ ШКІРУ

- ВБИВАЄ 99,99% НАЙБІЛЬШ 
  ПОШИРЕНИХ МІКРОБІВ   
- МІСТИТЬ БЛИЗЬКО 400 ДОЗ АНТИСЕПТИКА 

КАРТРИДЖІ PULLCLEAN БРИТАНСЬКИЙ ДИЗАЙН

ВИГОТОВЛЕНО З УДАРОСТІЙКОГО 
АЛЮМІНІЮ

ПРОСТО І ЛЕГКО ВСТАНОВИТИ

ШВИДКО І ЛЕГКО ЗАМІНЮВАТИ 
КАРТРИДЖІ

СПРИЯЄ ЗБІЛЬШЕННЮ ДОТРИМАННЯ 
ГІГІЄНИ РУК БІЛЬШ НІЖ НА 50%



Одне з важливих питань  –  змусити  людей  регулярно 
користуватися дезінфікуючим засобом,  тому що  навіть  з 
кількома санітайзерами в приміщенні, вони просто забу - 
вають про дезинфекціі рук. З дверними ручками TurnClean 
і PullClean, це питання вирішується, тому що дезінфікуючий 
засіб знаходиться на їхньому шляху і нагадує про необхід - 
ність гігієни рук.ність гігієни рук.

Виходячи з вбиральні, ви обов’язково миєте руки, але щоб 
дістатися до свого робочого місця потрібно відчинити ще 
кілька дверей на ручках яких знаходяться колон мікробів. 
В цьому випадку може допомогти засіб для дезінфекц рук, 
який можна  носити  з собою в пляшечці,  або поставити 
дверні ручки PullClean і TurnClean які допоможуть одним 
ннатисканням дезінфікувати руки людям, що відкривають 
двері.

Як повідомляють розробники – з часом, така операція може 
бути доведена до автоматизму. І тоді, людина завжди буде 
мати  чисті  руки  при вході  чи виході  з  кабінету.   Варто 
зауважити, розробка дійсно заслуговує похвали. Адже таку 
дверну ручку – дезінфектор доцільно використовувати в усіх 
без винятку громадських закладах і місцях.  Адже нос ін -без винятку громадських закладах і місцях.  Адже нос ін -
фекцій є всюди. Такий простий винахід міг би допомогти в 
боротьбі з вірусами,  і можливо,  спалахи різних епідемій 
виникали б все рідше і рідше.

РУЧКИ PULLCLEAN ТА TURNCLEAN –  ЦЕ НАЙБІЛЬШ 
ПОМІТНИЙ СПОСІБ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ, ЩО ВАША 
КОМПАНІЯ  ПІКЛУЄТЬСЯ  ПРО  ГІГІЄНУ ТА БЕЗПЕКУ 
ЗДОРОВ’Я  КЛІЄНТІВ І СПІВРОБІТНИКІВ



ОБРОБКА РУК (МИТТЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ) Є ОДНИМ З НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ 
ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙ В ГОТЕЛЬНОМУ ТА РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ, ЦЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ 
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛУ ТА ВІДВІДУВАЧІВ Сучасна індустрія готельно-ресторанного 

бізнесу налічує велику мережу готелів та 
закладів харчування різних типів. Готельні 
заклади не тільки зобов’язані забезпечувати 
якісне надання готельних послуг згідно з 
вимогами чинного законодавства, а й пос-
тійно дтійно дотримуватися певних санітарно -
гігієнічних, санітарно-протиепідемічних 
правил і норм. Особливо, в період світової 
пандем COVID-19

Плинність клієнтів у закладах розміщення 
туристів та мандрівників - може створити 
умови для виникнення і поширення інфек-
ційних захворювань, адже, серед них можуть 
бути як хворі, так і нос збудників.  Однак 
при належній увазі, дотриманні санітарного
режимрежиму,   регулярному   прибиранні   та 
своєчасній дезінфекц не виникне проблем 
ні у гостей, ні у власників готелю.



ДЕЗІНФЕКЦІЯ РУК  Є  ЕФЕКТИВНИМ ЗАХОДОМ ЗАПОБІГАННЯ 
ПОШИРЕННЮ ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИХ ІНФЕКЦІЙ, ЗАХИСНОЮ 
МІРОЮ, ЯК ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ, ТАК І ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ.

Під час напруженої епідеміологічної ситуац в світі особливо важливо, щоб в 
лікувально-профілатичних установах дотримувалися санітарно-гігієнічних норм.
Чистота рук медичного персоналу є одним з  ключових  факторів в  передачі 
патогенних мікроорганізмів. Мікроорганізми можуть передаватися за допомогою 
прямого і непрямого контакту між медперсоналом та пацієнтами. Також завжди 
існувала  проблема  перенесення  хвороботворних  бактерій  за  допомогою 
передпередачі їх через звичайні дверні ручки. Звичайно, з такими ситуаціями нама-
гаються боротися. Ставлять в кабінетах спеціальні санітайзери, а лікарі просять 
пацієнтів дезінфікувати руки до і після відвідин. Але далеко не завжди пацієнти 
слухають поради лікаря.  До того ж, виникає  ще  одна проблема.  Медичному 
персоналу доводиться постійно нагадувати пацієнтам про дотримання гігієни
рук.

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, 
що в майбутньому за коронавірусом, ймовірно, підуть 
інші смертельні пандем.  Таким чином, рекомендує 
розробити інструменти, що спрощують гігієну рук, щоб 
знизити загрозу інфекцій і врятувати життя.

OpenClean  розробляє і впроваджує інноваційні рішення 
для гігієни рук, які допомадля гігієни рук, які допомагають поліпшити інфекційний 
контроль і безпеку пацієнтів.



ПЕРЕВАГИ РУЧКИ З ВБУДОВАНИМ ДОЗАТОРОМ

– ВИКОНУЄ ФУНКЦІЇ ЯК ДВЕРНОЇ РУЧКИ ТАК І ДОЗАТОРА ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ
– ВИРОБЛЯЄТЬСЯ РЕФЛЕКСИВНИЙ/ПОВЕДІНКОВИЙ ФАКТОР. ПРИ ВІДКРИВАННІ ДВЕРЕЙ 
   РУЧКАМИ TURNCLEAN І PULLCLEAN, ЛЮДИНА МИМОВОЛІ ЗВЕРТАЄ УВАГУ НА ФУНКЦІЮ 
   ДОЗАТОРА З АНТИСЕПТИКОМ  –  ЦЕ НАГАДУЄ  ПРО ВАЖЛИВІСТЬ  ОСОБИСТОЇ  ГІГІЄНИ І 
   БЕЗПЕКИ, ТА СПОНУКАЄ ДО ДЕЗІНФЕКЦІЇ РУК.
– ДЕМОНСТРУЄ ТУРБОТУ БІЗНЕСУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ГІГІЄНИ ТА БЕЗПЕКИ ЗДОРОВ’Я СВОЇХ 
   КЛІЄНТІВ, СПІВРОБІТНИКІВ, ПАРТНЕРІВ, ГОСТЕЙ.   КЛІЄНТІВ, СПІВРОБІТНИКІВ, ПАРТНЕРІВ, ГОСТЕЙ.
– НЕ ПОТРЕБУЄ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРИКИ ЧИ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ
– НЕ ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОГО МІСЦЯ НА СТІНІ ЧИ МІСЦЯ В ПРИМІЩЕННІ.
– ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ.
– МАЄ СТИЛЬНИЙ ДИЗАЙН ТА АНТИВАНДАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ.

ЗАЗНАЧЕНІ ВИЩЕ ПЕРЕВАГИ СПРИЯЮТЬ ПОЛІПШЕННЮ ГІГІЄНИ РУК В СЕРЕДОВИЩІ 
ДЕ ЇХ БУЛО ВСТАНОВЛЕНО, ЦЕ ПІДТВЕРДЖЕНО ДОСЛІДЖЕННЯМ УНІВЕРСИТЕТУ ДЖОНА 
ХХОПКІНСА, ЯКЕ ПОКАЗАЛО ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДЕЗІНФЕКЦІЇ РУК З 24% ДО 77%,  
ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ  РУЧОК TURNCLEAN І PULLCLEAN В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ.



КОМПАНІЯ ТОВ «ЕР ЕНД ДІ» ПРОПОНУЄ ВЗАЄМОВИГІДНІ УМОВИ І ЗАПРОШУЄ 

ДО  СПІВПРАЦІ  НАДІЙНИХ  РЕГІОНАЛЬНИХ  ПАРТНЕРІВ.  МИ  ЗАЦІКАВЛЕНІ  В 

РОЗШИРЕННІ РИНКУ ЗБУТУ НАШОЇ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ, ШУКАЄМО ДИЛЕРІВ 

І ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ У ВСІХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ, А ТАКОЖ КРАЇНАХ ЄС.



ТОВ “ЕР ЕНД ДІ”
СИСТЕМИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ РУК

 
03040, КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА, 10А,

+38 (093) 219-71-21
Info@r-di.com
Hps:Hps://r-di.com


