Bent u zich bewust van de geur
van uw werkomgeving?
Vindt u de geur van urine en feaces in uw zorginstelling ook zo onaangenaam? Wist u dat geuren sterk van invloed
zijn op het welbehagen van bewoners en cliënten en op het plezierig functioneren van zorgverleners? Ook voor
bezoekers maakt geur bewust en onbewust deel uit van het totaalbeeld dat zij hebben van een zorginstelling.
Daar is nu een oplossing voor.

NIEUW: ODOCARE PRO DE OPLOSSING VOOR REUKLOZE
OPSLAG VAN INCONTINENTIE-, WOND- EN STOMAMATERIAAL!
De OdoCare Pro is een afvalemmer voor het reukloos wegwerpen en
opbergen van incontinentie-, wond- en stomamateriaal. Uit vele test cases
is de OdoCare Pro gemakkelijk in gebruik bevonden en neemt de geuroverlast veroorzaakt door incontinentiemateriaal af. Door de disposable
ingooiopening werkt de OdoCare Pro bovendien zeer hygiënisch.
De OdoCare Pro is verkrijgbaar in 2 maten, een 45 Liter en een 75 Liter
model en tevens te bestellen op wielen, waardoor deze gemakkelijk
verrijdbaar is. Daarnaast kan de OdoCare Pro middels een universele
waskarkoppeling aan een waskar gekoppeld worden.

Innovatie in afvalopslag
ODOCARE ZORGT VOOR EEN FRISSE WERK-EN LEEFOMGEVING!
Door het gebruik van de OdoCare Pro in een instelling of woonzorgcentrum, wordt het probleem
van geuroverlast bij de bron aangepakt. De OdoCare Pro is verrijdbaar tot aan het bed of naast het
toilet. Na het verwisselen van het incontinentiemateriaal kan dit onmiddellijk worden weggegooid.
Door aan de hendel te draaien, valt het materiaal onder in de daarvoor bestemde afgesloten
vuilniszak. Deze vuilniszak, heeft geen verbinding meer met de open lucht. Dus u ‘ruimt’ niet
alleen direct de geur op een efficiënte manier op, maar u heeft visueel geen contact meer met
het incontinentie-, wond- of stomamateriaal. Wanneer de vuilniszak vol is, kan deze gemakkelijk
worden verwisseld en naar de daarvoor bestemde opslagruimte worden gereden.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de OdoCare Pro?
Een demonstratie aanvragen of extra disposables bestellen?
Ga dan naar www.scholten-medisch.nl of neem contact op met
onze Customer Service via telefoonnummer 0345 648181 of via
e-mailadres verkoop@scholten-medisch.nl.
Wij helpen u graag!
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