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Hygienius 
 

Popis produktu 

Anglická firma Teal Patents Ltd. vyvinula v roce 2008 mobilní zařízení pro mytí rukou Hygienius, které 
je velmi praktické a má moderní design. Funguje bez potřeby připojení se na vodovodní síť, kohoutek 
a tlačítko jsou nahrazeny vmontovaným senzorem. Tím se mimo jiné zabraňuje přenosu různých 
infekčních chorob. Zařízení pro mytí rukou Hygienius lze umístit kdekoliv a je ihned připraveno k 
použití. 

Dá se využít v mobilních prodejnách, v obchodu s potravinami i ve zdravotnictví. Zařízení je 
použitelné i v obchodních provozech, kde je třeba mít během průběhu prací čisté ruce. 

 

Charakteristika 

Mobilní zařízení pro mytí rukou Hygienius je inovativním řešením problému hygienického mytí rukou. 

Chřipková epidemie už nemůže být problémem, pokud máme možnost umýt si ruce teplou vodou 
prostřednictvím zařízení Hygienius. Přestože byl na trh uveden v roce 2008, v mnoha anglických 
nemocnicích je nenahraditelný. Kromě toho je považován za velmi užitečné zařízení i v potravinářství 
a v jiných oblastech průmyslu. 

Namontovaný modrý snímač (Bluesensor) je důvodem, proč zařízení nepotřebuje vodovodní baterii, 
která by mohla přenášet různé nákazy. Ohřívání vody spouští Bluesensor v momentě, kdy jsou ruce v 
umyvadle. Po uplynutí pár vteřin začne z růžice téct teplá voda v několika tenkých proudech, tím je 
zajištěna nízká spotřeba vody. 

Mobilní zařízení pro mytí rukou Hygienius je plně automatické zařízení, jeden cyklus mytí rukou trvá 
10 sekund. Pokud potřebujete další proplach, znovu vložte ruce do umyvadla a proces se zopakuje. 

 

Použití 

Studenou vodou naplníme TEALtainer, následně připojíme zařízení do sítě. Stisknutím knoflíku, který 
najdeme na napájecím zařízení se mobilní zařízení pro umytí rukou zapne. Následuje důkladný 10 
sekundový proplach celého zařízení studenou vodou. Pak se rozsvítí modré signální světlo a zařízení 
je připraveno k použití. 

Vložte ruce do umyvadla před senzor, následně zasvítí modré signální světlo s označením, že voda se 
začala zahřívat. 

Těchto 3 až 5 sekund je dostatečný čas na to, abyste si namydlili ruky. Pokud zařízení dosáhne 
požadovanou teplotu, voda začne téct přes rozprašovač a můžete si umýt ruce. 

Pokud uplyne 10 sekund a Vy jste ještě nedokončili umytí rukou, ponechte ruce stále v umyvadle, 
senzor se znovu rozsvítí a začne se další 10 sekundový interval. 

 

TEALtanier – dvojitá nádrž 

Nacházejí se v něm v plastové nádržce dva plastové vaky na oddělené skladování čisté a použité vody. 
Tyto vaky umožňují i snadnou obsluhu - doplnění. Vak s bílým uzávěrem a s jedním kabelem obsahuje 
čerstvou vodu, vak s červeným uzávěrem obsahuje použitou vodu. 

Pokud jste spotřebovali čerstvou vodu, vak s červeným uzávěrem je zcela naplněný. Vak s použitou 
vodou je třeba vyprázdnit a vak s bílým uzávěrem naplnit čerstvou vodou. 
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Čištění a dezinfekce 

Čištění zařízení pro mytí rukou je velmi jednoduché a snadné. V zájmu vyhovující hygieny přidejte do 
čisté dvojité nádržky dezinfekční prostředek. Znovu připojte TEALtainer - dvojitou nádržku, stisknutím 
červeného knoflíku spusťte čistící proces, který plynule odelektrizuje vodu v celém systému. Přibližně 
za 5 minut se celý proces ukončí. Následně zcela vyprázdněte TEALtainer - dvojitou nádržku a 
vypláchněte jej čistou studenou vodou. Opět stiskněte knoflík ke spuštění čištění a systém se 
propláchne čistou vodou, aby se odstranily zbytky dezinfekčního prostředku. 

Z důvodu důkladné hygieny je nutné opakovat celý proces obden. 

 

Technické údaje 

Detaily a rozměry 
 Výška zařízení – 990 mm 
 Výška umyvadla – 900 mm 
 Šířka-330mm 
 Váha - 7,6 Kg 
 Plně automatické zařízení 
 Okamžité ohřívání vody na 40-45 ° C 
 Plný zásobník vody postačuje na 50 umytí rukou v 10 sekundových intervalech 
 Vyrobeno z tvrdého polyetylénu 
 Nádoba a rozprašovač jsou vyrobeny z AKRILu 
 Samostatný display 
 "Hot Water Hand Wash" / Mytí rukou teplou vodou / 
 TEAL TAINER - dvojitá nádržka 
 10 lit. nádrž na vodu z polyetylénu 
 Knoflík pro zapnutí, vypnutí a knoflík na čištění zařízení 
 Držák na papírové utěrky z nerezavějící oceli 
 Plastový tekutý dávkovač mýdla 

 

Často kladené dotazy 

 Na kolik umytí rukou postačuje plný zásobník vody? 

- Při každém 10 sekundovém mytí rukou použijeme 200ml vody, a 10 litrový zásobník 
TEAL tainer postačuje na 50 umytí rukou. 

 Jak zařízení zabrání vzniku infekcím ve vodě? 

- Model Hygienius je vyvinut tak, aby zabránil rodícím se infekcím např.. legionella - 
proto je vybaven ojedinělým ohřívacím a čistícím systémem. Ze studií Birminghamské 
městské nemocnice zabývající se výzkumem infekcí v laboratořích vyplynulo, že 
množství 500 ppm chloru obden zajistí ochranu před choroboplodnými zárodky. 

 Co je"Bluesensor"? 

- Je to infračervený senzor vyvinut inženýry v anglickém Teal Patents, který umožňuje 
bezdotykové mytí rukou. Bluesensor spustí ohřívání vody, pokud máte ruce v 
umyvadle a následně po dosažení požadované teploty vody se začne 10 sekundový 
interval mytí rukou. 

 Jak můžeme řešit výměnu vody na frekventovaném místě? 

- Je možnost zakoupit si samostatný TEALtainer - dvojitou nádržku, takže stačí jen 
samotná jednoduchá výměna. 


