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Informacje dla prasy  
 

KBD GmbH 
 

  Spółka  Doradztwa Marketingowego i Dystrybucji w Przedsiębiorstwie z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

 
INFORMACJA BRANŻOWA 

 
Nowość w Dermalux – Derma LiteCheck – reprezentatywny zestaw 

szkoleniowy w formacie segregatora na dokumenty 
przeznaczony do dydaktycznie skutecznej higieny rąk i  treningu ochrony 

skóry. 
 

Jesienią 2008 roku firma  KBD GmbH zaprezentowała  swoją  nowość. Nowy produkt 
przeznaczony jest dla Klientów w medycynie odpowiedzialnych za ochronę zdrowia,  w  
przemyśle  w zakresie zapobiegania  chorobom zawodowym skóry, a także jako wsparcie 
podczas szkoleń pracowniczych dotyczących higieny rąk i ochrony skóry.   
 
Już przed laty firma KBD GmbH z Weinheim (Badenia Wirtembergia) wzbudziła sensację o 
zasięgu europejskim,  wprowadzając na rynek metodę fluorescencyjną – Dermalux, która bazuje 
na pracach badawczych uznanych dermatologów higieny pracy  Prof. Dr Petera Elsnera i jego 
kolegi Dr Waltera Wigger-Alberti. W następstwie czego koncepcja systemów szkoleniowych 
Dermalux, z zastosowaniem technologii ultrafioletowej (UV)  uznana została w międzyczasie 
jako najważniejsza pomoc dydaktyczna wspierająca higienę rąk i działania na rzecz ochrony 
skóry. 
Metodyka i wyposażenie pod różnymi względami ewaluowały i  były wprowadzane do użytku. 
Nazwa Dermalux kojarzy sie dzisiaj  jako niezawodne, wysokiej jakości urządzenie 
fluorescencyjne (UV), specjalnie do tego celu wynalezione, wytrzymałe, bardzo bezpieczne w 
praktycznym wprowadzeniu i zastosowaniu. 
Na wielokrotne życzenia zainteresowanych branż, KBD GmbH oferuje dalsze innowacje, które 
rozszerzają technicznie nowoczesną linię produktów – Premium z rodziny Dermalux.  
„Stworzyliśmy nową koncepcję, dostosowaną do każdego budżetu. Derma Lite Check kosztuje 
jedynie 255,00 EUR. Jako uzupełnienie do naszych urządzeń-Premium z dodatkowymi 
urządzeniami do kamery i innymi akcesoriami, przydatnymi  przede wszystkim w dużych 
prezentacjach i szkoleniach grupowych, te nowe urządzenia mają zastosowanie w pojedynczych 
instruktażach, wszechstronne w szybkich testach i są bardzo wygodne w zastosowaniu”, 
relacjonuje Specjalista PR Karin Bartling-Dudziak – Prezes Zarządu KBD GmbH. 
„Przede wszystkim chodzi nam o to, aby w kontakcie z urządzeniami UV, w odpowiednim ich 
zastosowaniu i użytkowaniu, zagwarantować najwyższy standard testów”.  
 
Dlatego oczywiście  nie  będzie żadnych wyjątków, co do urządzenia i bezpieczeństwa metody, 
podczas wykonania również dokładnych  kontrastów na  wielkiej powierzchni wewnetrznej 
urzadzenia, dla wielu możliwych wizualizacji jeżeli chodzi o ochronę skóry czy higienę rąk. 
  
Przy obserwacji pod światłem UV ważnym jest przede wszystkim porównanie obydwu dłoni, 
aby móc  np. zastosować nowe techniki aplikowania i wcierania środków ochrony i desynfekcji 
skóry  oraz  prawidłowego mycia rąk. 
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