Moderne doseersystemen voor elk bereik binnen de industrie zijn één van de
thema’s met welke de Duitse (en Nederlandse) huidspecialisten van Peter
Greven Physioderm GmbH (PGP) naar de vakbeurs ISSA Interclean komen.
In Amsterdam stelt PGP bovendien haar omvangrijke portfolio UV-protectie
producten, als ook de nieuwe generatie zeer effectieve en tegelijkertijd
huidvriendelijke huidreinigers voor. Deze laatste gebaseerd op een tensidcombinatie welke OptiTens wordt genoemd.
Niet op de laatste plaats presenteert PGP op stand 12.611 ook haar
servicemogelijkheden - tenslotte bestaat een goed huidprotectie concept niet
alleen uit effectieve en huidvriendelijke producten, maar vooral ook uit de
juiste advisering.
Huidziekten behoren tot de meest voorkomende beroepsziekten. Een
professioneel huidprotectie concept helpt ziekten te verminderen en reduceert
daarmee uitval, productiecapaciteitsverlies , hoge kosten – en vooral de
belasting van de zieke medewerker. Omdat huidprotectie adviseringsintensief
is, dienen ondernemingen welke een professioneel huidprotectie concept
invoeren, dan wel optimaliseren van het bestaande systeem, experts in te
zetten. In tegenstelling tot de concurrentie, die alleen producten voorstelt,
biedt PGP een persoonlijke advisering ter plaatste. De Nederlandse
huidprotectie-adviseur Paul van Delft is voor de wereldwijd opererende
producent in de Benelux onderweg en adviseert de klant volledig,
systematisch en continue met betrekking tot alle vragen betrekking hebbende
op de beroepsmatige huidprotectie en -reiniging. Hiervoor bezoekt de in Hank
(gem Dussen) geboren Paul van Delft de bedrijven, voert gemeenschappelijk
met bedrijfsartsen en veiligheidsdeskundigen analyses uit en stelt de klant het
meest effectieve en huidvriendelijke productconcept van PGP voor. Dit is
slechts een deel van het omvangrijke dienstenpakket dat de experts op s’
werelds toonaangevende wasserij-, reinigings- en textielverhuurbranche beurs
voorstellen.
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PresseInformation

PGP presenteert huidprotectie, -reinigingsconcepten op de wereldwijd grootste reinigingsen hygiënebeurs.

Voor elke toepassing het juiste doseersysteem:
Naast het bovenstaande stelt PGP op de Interclean ook moderne
doseersystemen voor. Deze zijn immens belangrijk binnen de beroeps
gerelateerde huidprotectie. Tenslotte zijn de effectiefste producten voor
huidprotectie, -reiniging en -verzorging nutteloos als deze niet juist gebruikt en
gedoseerd worden. Binnen middelgrote en grote ondernemingen in de
industrie en in ambachtelijke beroepen is het dispenser-systeem met de naam
Variomat de juiste oplossing. Alle Variomat modellen zijn zeer efficiënt en
robuust. Zelfs bij continu gebruik tonen ze weinig slijtage en zijn nagenoeg
onderhoudsvrij. Een goede restlering en de mogelijkheid de dosering in te
stellen maken dat de Variomat modellen zeer economisch in gebruik zijn. In
tegenstelling tot veel conventionele dispensers bevindt de pomp zich niet in de
dispenser zelf, maar in de navul-verpakking. Bij elke navulling is er dus een
schone nieuwe pomp, dat een groot voordeel geeft met het oog op hygiëne en
productveiligheid. Keyword hier is Hygiëne: Vanwege het gesloten dispenser
systeem komt het product niet in contact met de doseerunit wat een extra
hygiëne oogpunt geeft. Daar waar de werkplek een hoge belasting vraagt van
de dispenser, is er een uiterst robuuste metalen versie van de Variomat
modellen beschikbaar.
Het Neptune-doseersysteem echter, is ideaal voor gebruik in kantoorsituaties,
in middelgrote industriële ondernemingen en in openbare ruimtes. Met zijn
gladde, compacte en rustgevende vorm, bieden deze dispensers een
aantrekkelijk design - ook in representatieve gedeelten. Alle Neptune
modellen zijn zeer functioneel en veelzijdig. Ze hebben een inhoud van één
liter en zijn geschikt voor zowel crèmes, lotions, gels, als ook vloeibare- en
schuimproducten. De geïntegreerde Clean-tip-technologie maakt dat de pomp
automatisch de uitloop reinigt na elk gebruik. Hierdoor geeft deze een
maximale hygiëne en wordt druppen tot een minimum beperkt. Alle Neptune
modellen vragen zeer weinig onderhoud en zijn gemakkelijk in gebruik.
Tensid-combinaties zijn werkzaam en bijzonder huidvriendelijk:
In Duistland wordt het in 1923 opgerichte en ondertussen door de derde
generatie geleide familiebedrijf PGP als de innovator gezien binnen de
branche, welke zijn klanten door en door kent. PGP werkt zeer nauw samen
met onderzoeksinstituten, om steeds weer de beste oplossing voor zijn
gebruiker te vinden. Zo ook ontstond recentelijk in samenwerking met het
wetenschappelijk instituut voor “Interdisziplinäre Dermatologische Prävention
und Rehabilitation” binnen de universiteit van Osnabrück (iDerm) een nieuwe
generatie van handreinigers die zowel effectief als ook huidvriendelijk zijn.
Deze huidreinigers zijn gebaseerd op een nieuw, gepatenteerde tensid
samenstelling genaamd: OptiTens en weerleggen de tot op heden
veronderstelling dat werkzame tensiden automatisch minder huidvriendelijk
zijn. Deze nieuwe ontwikkeling is een wezenlijke verlichting voor alle
betrokkenen die een permanent sterke huidbelasting ondergaan, en die
bijvoorbeeld vaak de handen dienen te wassen.

Werkzame bescherming tegen huidkanker:
Een ander thema op de stand is UV-protectie. PGP biedt verschillende
oplossingen voor diverse beroepsgroepen. PGP heeft het meest uitgebreide
UV-protectie programma binnen de branche en biedt individuele
beschermingsmogelijkheden.
De parfumvrije zon-protectiecrème Physio UV 30 Sun is extra watervast en
behoeft niet telkenmale opnieuw te worden aangebracht, bv wanneer een
gebruiker sterk transpireert. Voor beroepen zoals dakdekkers, die nog sterker
aan de zonnestraling staan blootgesteld, zijn een eveneens watervaste en
parfumvrije Physiode UV 50 Spray of de extra watervaste Creme Physio UV
50 Plus voor handen. Deze hebben een bewezen UV-C bescherming en
kunnen daardoor ook voor las-werkzaamheden worden aanbevolen. Voor alle
UV protectie producten zijn bewijsvoeringen van werkzaamheid beschikbaar,
en deze zijn met de bijbehorende productinformatie verkrijgbaar.

Bezoekers van de ISSA Interclean worden dan ook hartelijk uitgenodigd om
zichzelf een beeld te vormen op de vakbeurs van wat de innovatieve
producten en oplossingen van PGP hun kunnen bieden. De PGP-experts
verheugen zich om vele gasten te mogen begroeten op hun stand 12.611.
Op de foto‘s (© Peter Greven Physioderm GmbH):

„In middelgrote en grote ondernemingen binnen de industrie en in ambachtelijke
beroepen is het dispenser-systeem met de naam Variomat de juiste oplossing.“

„Het Neptune-doseersysteem echter, is ideaal voor gebruik in kantoorsituaties, in
middelgrote industriële ondernemingen en in openbare ruimtes. Met zijn gladde,
compacte en rustgevende vorm, bieden deze dispensers een aantrekkelijk design ook in representatieve gedeelten.“

OVER DE ONDERNEMING
Huidprotectie, huidreiniging, huidverzorging en –desinfectie zijn de 4 pijlers van Peter Greven
Physioderm GmbH (PGP). Het in 1923 opgerichte en inmiddels door de 3e generatie gestuurde
familiebedrijf met haar vestiging in Euskirchen, biedt als wereldwijde speler vele oplossingen op
het gebied van beroeps gerelateerde huidbescherming. De vier productlijnen Physioderm,
Greven, Lordin en Myxal vormen de basis voor een totaal huidbeschermingsconcept. De PGPExperts bieden hun klanten een individueel op maat gesneden advies – van „Risk assessment“
tot een compleet huid-protectie-plan. Bij PGP werkt men continue aan een verdere ontwikkeling
van de huid protectie producten en oplossingen. PGP wordt in Duitsland dan ook gezien als één
van de meest innovatieve producenten binnen de branche. Binnen de ontwikkeling werkt de
onderneming nauw samen met toonaangevende universiteiten in Duitsland. PGP behoort tot de
Peter Greven Groep, die naast vestigingen in het Duitse Euskirchen en Bad Münstereifel ook
productie faciliteiten heeft in Nederland, USA en Maleisië. Wereldwijd zijn in meer dan 85
landen de ruim 400 medewerkers voor de klanten actief.

