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Дезинфекция на ръце 
  ХАГЛАЙТНЕР осигурява сигурност!

HAGLEITNER senseMANAGEMENT 
Система за мониторинг на хигиената на ръцете.

Дозатор за дезинфекция
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Всички наши продукти са оптимално съчетани с нашите системи за 
дозиране и следователно предлагат перфектно и безопасно дозирането 
на дезинфектанта за ръце. Фактът, че ХАГЛАЙТНЕР прави всичко от 
разработката до крайният дозатор, прави дозиращите системи ненадминати. 
Предлагаме най-съвременна конструкция на дозатора, която е проектирана, 
разработена и произведена с максимална прецизност.

Ръцете играят най-важната роля в предаването на патогени заболявания.  
Приятно е чувството, че можете да разчитате на продукти, които действат 
бързо и в същото време поддържат кожата Ви. Ето защо нашите продукти 
имат международно признати сертификати, отговарят на всички стандарти 
на EN, които също Ви осигуряват сигурността, от която се нуждаете.

ПРЕДИМСТВА
n Безконтактен, хигиенничен дозатор

n Не е необходима подготовка на дозатора 

n Поради допълнителният резервоар и LED-индикатора 
    за нивото на консуматива, дозаторът никога не е празен

n Качествен австрийски продукт

n Лесна за почистване повърхност

n Съвременният дизайн отразява високите хигиенни  
      стандарти

n Съвместим със системата на 
      ХАГЛАЙТНЕР - senseMANAGEMENT

n Захранване посредством батерии, но и с възможност за 
      директно свързване към електрическата мрежа

n Регулируемо количество на дозата 

n Гъвкави опции за разположение

n Всички XIBU дозатори съвпадат оптически
 

ПРЕДИМСТВА
n Изключително деликатни към кожата

n Дерматологично тествани

n VAH / ÖGHMP- регистрирани

n Покриват всички ЕС стандарти

n Разработени съгласно критериите на Европейския 
регламент за биоцидите

n Без силикони, парабени, акумулиращи дълготрайни 
активни вещества и багрила Ар
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Дезинфекция на ръце  – XIBU

Наблюдение на количеството / доставката
Наистина ли е необходимо да използвате 3 мл дезинфектант за 
ръце, за да достигнете времето за реакция от 30 секунди? HsM ви 
помага да оптимизирате качеството на дезинфекцията на ръцете.

Прозрачност на разходите
HsM може да ви предостави точни данни за потреблението Ви, 
за всеки отделен дозатор, за сапун, хартиена кърпа и тоалетна 
хартия.

Индивидуални опции за оценка
С натискането на един бутон можете да получите броя на дозите 
на тип дозатор или на определен диапазон - просто и бързо!

Информация в реално време без директен контрол 
- 24/7
Запазете усилията да придружавате колегите си:
Разгледайте онлайн поведението на потребителите, без да 
нарушавате редовния работен процес.

Увеличете съответствието през първата година, 
най-малко с 20 процентни пункта
Получавате от ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ, обективна и пълна 
подкрепа за Вашия екип по хигиена и увеличавате съответствието 
си над средното ниво.

Само това, което можете да измерите, можете да управлявате 
и подобрявате!

XIBU disinfectTABLE
Арт.№ 411060045000

XIBU XL disinfectTABLE
Арт.№  411060095000

Мобилна стойка за дозатор XIBU с 
интегрирана масичка.  

XIBU disinfectWALL
Арт.№ 411060055000

Съд за капки за дозатор XIBUs enseDISIN-
FECT, за стенен монтаж. Предпазва пода 
от капещо от ръцете дезинфекционно 
средство.  

XIBU disinfectFLOOR
Арт.№ 411060035000

Стойка за подвижна инсталация на дозатори 
за дезинфекция. Идеален за входни площи в 
ресторанти, хотели, домове за възрастни 
хора, болници и др.

XIBU CROWN
Арт.№  411120636700

Държач за информационен етикет, който се 
поставя на горната част на дозатора.
(XIBU senseFOAM). Предлагат се и 
самозалепващи етикети (XIBU LABEL).

XIBU display
Арт.№ 490060230000

Указателен етикет за дозатора 
за дезинфекция с информация за 
дезинфекцирането на ръцете.

XIBU CROWN DISINFECT
Арт.№ 411120635000

Държач за информационен етикет, който 
се поставя на горната част на дозатора 
(XIBU senseDISINFECT). Предлагат се и 
самозалепващи етикети (XIBU LABEL).

Опции+



septLIQUID SENSITIVE  6 x 700 ml Арт.№ 4110705804

n Хигиенична и хирургическа дезинфекция на ръцете 
n Ефективен срещу норо- и рота вируси   
n Подходящ за хора с чувствителна кожа
n Без парфюми и оцветители

septLIQUID PLUS 6 x 700 ml  Арт.№ 4110704603

n Вируцид съгласно EN 14476
n Ефективен срещу норовируси при 15 секунди
n Без кумулативни дългосрочни активни вещества
n Изключителна съвместимост с кожата

XIBU senseDISINFECT 
Безконтактен дозатор за течен дезинфектант за ръце             Арт.№ 4110600250

XIBU senseDISINFECT е специално проектиран за използване в болници. Това е така, защото той дозира 
дезинфектанта в различни количества: колкото повече е на ръката, толкова по-дълго е времето на експозиция 
- когато агентът се изпарява. В допълнение, дозаторът не се нуждае от подготовка - благодарение на vacuum-
BAG, затворена система за дозиране и антибактериални пластмасови части.

Дезинфекцията и почистването на ръцете са обхванати само от един дозатор, където хигиената на измиване 
на ръцете и хигиенната дезинфекция се използват паралелно. Не съдържащият алкохол дезинфектант 
е идеален за фоайетата или където пациентите не трябва да влизат в контакт с продукти съдържащи 
алкохол. Също така е подходящ за тоалетните, вместо обикновен сапун, за да се предотврати предаването 
на бактерии в другите области.

XIBU senseFOAM 
Безконтактен дозатор за дезинфекция на ръце под формата на пяна    Арт.№ 4110201050

XIBU XL senseFLUID е подходящ за използване в натоварени области, където се изисква бързо дозирране 
на продукта. Благодарение на защитата срещу пръски, дозаторът може да се интегрира и в мокри 
помещения. В комбинация с гела за дезинфекция на ръцете, septDES GEL, дозаторът осигурява защита 
срещу норовируси през цялата година.

XIBU XL senseFLUID 
Безконтактен дозатор за гел за дезинфекция на ръце               Арт.№. 4110301070

septDES GEL  Арт.№ 4110708639

n Гелът е практичен за неопитни потребители 
n Вируцид съгл. EN 14476 
n Ефективен срещу норо вируси за 15 секунди  
n Изключителни обезмаслителни свойства 
n Перфектен в комбинация с друг XIBU XL-дозатор за поддръжка  
       на кожата

septDES GEL приложение.

Хигиенична дезинфекция на ръце
съгл. ÖGHMP/VAH/EN 1500

конц. 30 сек.

Хирургична дезинфекция на ръцете
съгл. ÖGHMP/VAH/EN 12791

конц. 90 сек.

Туберкулоцид, микобактерицид – Humanmedizin
съгл. EN 14348

конц. 15 сек.

Ефективен срещу необвити вируси
съгл. EN 14476

конц. 60 сек.

Ефективен срещу норо вируси (MNV)
съгл. EN 14476

конц. 15 сек.

septDES FOAM  6 x 600 ml Арт.№. 4110708703

n Пяна без съдържание на алкохол за дезинфекция на ръце
       съгласно EN 1500
n Може да се използва като сапун с отмиване с вода съгласно EN 1499
n За измиване на цялото тяло от мултирезистентни бактерии
       (MRSA, VRE) съгласно EN 13727
n Може да се използва без отмиване
n Дискретен аромат на портокал

septDES FOAM приложение.

Хигиенично измиване на ръце
съгл. ÖGHMP/VAH/EN 1499

конц. 30 сек.

Хигиенична дезинфекция на ръце
съгл. ÖGHMP/VAH/EN 1500

конц. 60 сек.

Бактерицид - медицина
съгл. EN 13727

конц. 15 сек.

Левурозид, фунгицид - медицина
съгл. EN 13624

конц. 15 сек.

Ефективно срещу обвити вируси
съгл. RKI/DVV

конц. 60 сек.

septLIQUID SENSITIVE приложение.

Хигиенична дезинфекция на ръце съгл. ÖGHMP/VAH/EN 1500 конц. 30 сек.

Хирургична дезинфекция на ръцете съгл. ÖGHMP/VAH/EN 12791 конц. 90 сек.

Туберкулоцид, микобактерицид съгл. EN 14348 конц. 30 сек.

Ефективно срещу обвити вируси съгл. RKI/DVV конц. 15 сек.

Ефективно срещу обвити вируси съгл. EN 14476 конц. 15 сек.

фективен срещу норо вируси (MNV) съгл. EN 14476 конц. 60 сек.

Ефективен срещу рота вируси съгл. EN 14476 конц. 15 сек.

septLIQUID PLUS приложение.

Хигиенична дезинфекция на ръце съгл. ÖGHMP/VAH/EN 1500 конц. 30 сек.

Хирургична дезинфекция на ръцете съгл. EN 12791 конц. 90 сек.

Ефективен срещу рота вируси съгл. EN 14476 конц. 30 сек.

фективен срещу норо вируси (MNV) съгл. EN 14476 конц. 15 сек.

Ефективен срещу необвити вируси съгл. EN 14476 конц. 60 сек.

septDES FOAMSOAP  6 x 600 ml Арт.№ 411070960300

n Дезинфекциращ сапун за хигиеничн измиване на ръцете
       съгласно EN 1499
n Идеален като сапун за обществени тоалетни или служителски
n Без съдържание на алкохол, предпазва кожата от изсушаване
n Аромат на гейпфрут и придава чувството за мека кожа

septDES FOAMSOAP приложение. 

Хигиенична дезинфекция на ръце
съгл. EN 1499

конц. 60 сек.


