
“Daha sağlıklı 
yarınlar için 
ellerimizi temiz 
tutalım” 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
GENEL ÖZELLİKLER 

Model : DKYED-1001 
Özellikler:  
-Taşınabilir 
-5 Lt Dezenfektan Kapasitesi 
- 2 W, 220V / AC Elektrik 
- El Değmeden Sensörle Spreyleme 
- Tüm Gövde ve Sprey Kolu AISI 304   Paslanmaz 
Çelik 
- Ayarlanabilir yüksek kalite plastik ayaklar (Rotil Ayak) 
- Sıvı tutucu küvet 
- Sıvı Değişim, kapak üzerinde monte sızdırmaz aparat 
- Kilitlenebilir bidon kapağı 

Ölçüler: 40 x 40 x 140 cm ( E x B x Y) 

Opsiyonel Özellikler: 
- Şarjlı (Akülü) Tip  
- Seviye bildirim indikatörü 
- 10 Litre ve 20 Litre Kapasite 
- Komple AISI 316 Paslanmaz Çelik Malzeme 
- Haberleşme Modülü 

Not: Kapak sızdırmazlık elemanına sahip olduğu için 
dolum esnasında sadece bidonun değişmesi yeterlidir. 
Bidon içerisindeki sıvının başka bir kaba aktarılması veya 
farklı miktarlara bölünmesi içindeki etil alkol ve 
izopropanın uçuculuk özelliği ve buna bağlı olarak 
dezenfekte kabiliyetini kaybetmesi nedeniyle kesinlikle 
tavsiye edilmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

  

Otomatik El 
Dezenfekte 
Cihazı  
 

 

  
 



 

Dezenfektanın Önemi  

Dezenfektan kullanımı, dünya genelinde 

önüne geçilemeyerek yayılmaya devam eden 

salgın hastalıklardan korunmak için 

yapılması gereken en önemli alışkanlıklardan 

biridir.  Özellikle umumi alanlarda bulunan 

kişilerin ellerini dezenfekte etmeden yemek 

yemeleri, bir şeyler içmeleri, ellerini yüzlerine 

sürmeleri, selamlaşmaları vs. virüslerin 

yayılmasına neden olduğu için çok dikkat 

edilmesi gerekmektedir.  

Dezenfektan, insan trafiğinden  kalabalıktan 

kaynaklı olarak virüs, bakteri gibi hastalığın 

oluşmasına neden olan organizmaların yok 

olması için çok önemlidir. Enfeksiyon ve 

hastalıkların yayılmasını önlemek için kişisel 

temizliğe ciddi özen gösterilmesi gerekir. 

Ellerin en az 20 saniye sabunla yıkanması ve 

iyice temizlenmesi çok önemlidir. Ellerin 

yıkanması dışında, umumi alanlarda bulunan 

kişiler dezenfektan ile hijyenin sağlanmasını 

alışkanlık haline getirmelidir. 

 

  

Dezenfektan ve Sabun 
Kullanımı 

İlk olarak ellerin doğru şekilde yıkanması 
gerekmektir. Ellerin doğru yıkanması için ise 
öncelikle elleri duru su ile ıslattıktan sonra 
antibakteriyel sabunla ovuşturarak 
dezenfekte edilmesi sağlanır. Ardından tırnak 
içlerinin iyice temizlenmesi için parmak 
uçlarının avuç içini kullanarak çitilenmesi 
gerekir. Ayrıca parmak aralarının içlerine 
girerek temizlenir. Bu işlem günün her saati 
yapılmalı, özellikle toplu taşımalardan 
inildikten sonra, lavabodan çıkınca, yemek 
yemeden önce muhakkak yapılmalıdır. 
Ellerin pis olduğu düşünülüyorsa kesinlikle 
yüze sürülmemesi gerekir. Ağza, buruna, 
göze ve kulağa sürülen mikroplu eller 
virüslerin her yere yayılmasına neden 
olacaktır. 
El dezenfektanları da tıpkı ellerin yıkanması 
şeklinde olduğu gibi uygulanarak ellerin 
temizlenmesini sağlayarak her an 
uygulanması tavsiye edilmektedir. 

 

  

  

 

 

Bize Ulaşın 

DİKEY MÜHENDİSLİK İNŞ. 
TES. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. 
Atatürk Mah. Şengün Sok. No:13/3 
Ataşehir / İSTANBUL 

+90 216 456 64 16  
info@dikeyltd.com 

Bizi Web'de ziyaret edin: 
www.dikeyltd.com 

 

 


