
Inovativní dávkovač náplastí

EasyAid

ACTIOMEDIC ®

Dávkovač náplastí EasyAid se vyznačuje především velmi snadným
používáním a chytrým designem. Ve srovnání s jinými dávkovači
má EasyAid zcela uzavřený kryt.
Tak je chráněn vnitřek i jeho cenný obsah před prachem, nečisto-
tami i stříkající vodou dokonce i v měnícím se prostředí. 

Je na čase se rozloučit se starými dávkovači, věčně prázdnými 
a bez náplastí ve chvíli, když je nejvíce potřebujeme.
 
Přivítejte naši novinku: dávkovač EasyAid. 
V České republice a na Slovensku 
vám jej dodá BangCo s.r.o.
 
www.OcniSprchy.cz/davkovace-naplasti

EasyAid. Snadný život.

nebo

Čistě & přehledně

implementovaný chytrý systém Kanban 

EasyAid upozornění

Zámek proti odcizení

Trojí ochrana

Dobře chráněno

Dobře viditelný, snadno nalezitelný

včasné upozornění, že je třeba 
objednat nové náplasti

vyjímání náplastí směrem
shora dolů
žádné kapky krve 
nebo nečistota
na dávkovači či zbylých 
náplastech

volitelně lze aktivovat zámek

kryt dávkovače lze otevřít 
jen pomocí příslušného 
klíče

odstranění krycího papíru jen v případě použití

zcela uzavřený kryt

účinná ochrana proti špíně,
prachu a stříkající vodě

dostatek prostoru pro až
tři různé druhy náplastí

signální oranžová barva

velmi dobrá viditelnost
dobrá rozeznatelnost
i za měnících se světelných 
podmínek

Po otevření průhledného ochranného krytu
lze vybranou náplast vytáhnout směrem 
dolů.
Taková konstrukce zaručuje, že se krycí papír
odděluje až po vytažení náplasti z dávkovače
a tak jsou dokonale ochráněny zbylé
náplasti v dávkovači před znečištěním 
pocházejícím z rukou nebo před kapkami 
krve z rány. 

Signální oranžová barva dávkovače působí jako dobrý orientační
bod pro snadné nalezení 
v případě nebezpečí.
Dávkovač EasyAid se také 
velmi snadno a rychle instaluje.
Vyvrtané otvory po starším

dávkovači lze v mnoha případech znovu použít pro 
montáž  tohoto dávkovače nové generace. 
 
Alternativně také můžete použít oboustranné
samolepicí pásky. 
EasyAid má tři pozice pro umístění náplastí, takže
jej lze individuálně vybavit různými druhy podle potřeby nebo 
oblasti, kde má být využit.  
Dávkovač  EasyAid lze použít v mnoha firmách a provozech   

i ve veřejných prostorech a to i díky volitelně
použitelnému zámku proti zcizení. 
 
Zajímavý je i implementovaný Kanban 
- systém, který vás včas upozorní na 
docházející náplasti a potřebu doplnění.

Krásný a sofistikovaný design ve spojení s vysokou funkčností.



EasyAid
Inovativní dávkovač náplastí značky ACTIOMEDIC®

Zatáhněte za náplast
směrem dolů
z dávkovače.

Náplast opatrně přilepte
na postižené místo,
krycí papír odstraňte.

Náplast přiložte na ránu
a jemně uhlaďte.

Objevte nyní všechny naše dávkovače náplastí!
www.OcniSprchy.cz/davkovace-naplasti

Rychlá pomoc jen v několika krocích
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Dávkovače a náhradní náplasti
pro dávkovače EasyAid

PFLASTER REFILL
PFLASTER NACHFÜLLPACKUNG 

FÜR DEN EasyAid   PFLASTERSPENDER

..
..

®

AQUATIC
wasserabweisende 
Pflaster

19 x 72 mm

30

30x AQUATIC náplasti, 19 x 72 mm
voděodolné, hypoalergenní & prodyšné
Obj. č.   GR120.821.19720  |   8 ks

PFLASTER REFILL
PFLASTER NACHFÜLLPACKUNG 

FÜR DEN EasyAid   PFLASTERSPENDER

..
..

®

DETECT AQUATIC 19 x 72 mm

30
detektierbare und 
wasserabweisende
Pflaster PFLASTER REFILL

PFLASTER NACHFÜLLPACKUNG 
FÜR DEN EasyAid   PFLASTERSPENDER

..
..

®

DETECT ELASTIC 19 x 72 mm

30 detektierbare und 
elastische Pflaster

30x DETECT AQUATIC náplasti, 19 x 72 mm
detekovatelné, voděodolné & hypoalergenní
Obj. č.   GR120.823.19720  |   8 ks

30x DETECT ELASTIC náplasti, 19 x 72 mm
detekovatelné, elastické & hypoalergenní
Obj. č.   GR120.824.19720  |   8 ks

PFLASTER REFILL
PFLASTER NACHFÜLLPACKUNG 

FÜR DEN EasyAid   PFLASTERSPENDER

..
..

®

ELASTIC 19 x 72 mm

30 elastische 
Pflaster

PFLASTER REFILL
PFLASTER NACHFÜLLPACKUNG 

FÜR DEN EasyAid   PFLASTERSPENDER

..
..

®

ELASTIC 43 x 68 mm

15
elastische 
Fingerkuppen-
pflaster

30x ELASTIC náplasti, 19 x 72 mm
elastické, hypoalergenní & prodyšné
Obj. č.   GR120.820.19720  |   8 ks

15x ELASTIC náplast na špičku prstu, 68 x 43 mm
elastické, hypoalergenní & prodyšné
Obj. č.   GR120.821.04086  |   8 ks

PFLASTER REFILL
PFLASTER NACHFÜLLPACKUNG 

FÜR DEN EasyAid   PFLASTERSPENDER

..
..

®

KIDS 19 x 72 mm

30 wasserabweisende
Motiv-Pflaster

30x KID S dětské náplasti, 19 x 72 mm
voděodolné, hypoalergenní & prodyšné
Obj. č.   GR120.826.19720  |   8 ks

EasyAid dávkovač náplastí, Standard I

60x AQUATIC náplasti
30x ELASTIC náplasti
Obj. č.  GR120.800.10000  |   1 ks

EasyAid dávkovač náplastí, Detect I
60x DETECT AQUATIC náplasti
30x DETECT ELASTIC náplasti
Obj. č.   GR120.800.20000  |   1 ks

EasyAid dávkovač náplastí KIDS I

90x KIDS dětské náplasti
Obj. č.   GR120.800.30000  |   1 ks


