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Dezinfekce rukou
  HAGLEITNER dávkuje jistotu!

HAGLEITNER senseMANAGEMENT 
Monitorovací systém pro fungující hygienu rukou

Dávkovač na dezinfekční prostředek

Náplně

HAGLEITNER HYGIENE  
ČESKO s.r.o.
251 01 Říčany 
Nupaky 465 

Tel. +420 272 680614 
Fax +420 272 680617 
praha@hagleitner.cz

Všechny naše produkty jsou optimálně zkombinovatelné s našimi 
dávkovacími systémy, a nabízí tak skvělou kombinaci, aby se de-
zinfekční prostředky na ruce bezpečně dávkovaly. Skutečnost, že 
HAGLEITNER uskutečňuje sám všechno od vývoje až ke kompletní-
mu dávkovači, dělá dávkovací systémy nepřekonatelnými. Nabízíme 
nejmodernější konstrukci dávkovače, která je na místě zkoncipována, 
vyvinuta a s nejvyšší přesností vyrobena. 

Ruce hrají při přenosu původců nemocí důležitou roli. Je to dobrý 
pocit, když se můžete spolehnout na výrobek, který rychle působí 
a současně ošetřuje pokožku. Klademe důraz na jistotu. Z tohoto 
důvodu mají naše produkty mezinárodně uznávané certifikáty, splňují 
všechny EN normy. Také to Vám dodá jistotu, kterou potřebujete.

VÝHODY
n Bezdotykový, hygienický dávkovač

n Není nutná úprava dávkovače

n Díky rezervnímu tanku a LED ukazateli plnosti nikdy 
      prázdný

n Kvalitní rakouský produkt

n Snadno vyčistitelný povrch

n Moderní design odráží vysoký hygienický standard

n Kompatibilní s HAGLEITNER senseMANAGEMENTem

n Provoz na baterie, ale možno i přímo přes síť

n Nastavitelné množství dávky

n Flexibilní možnost umístění

n Všechny XIBU dávkovače jsou opticky sladitelné jeden
      k druhému
 

VÝHODY
n Zvláště šetrný k pokožce

n Dermatologické atesty

n Zalistováno u VAH / ÖGHMP

n Splňuje všechny EN normy

n Odpovídá kritériím evropských nařízení o biocidních 
      produktech

n Bez silikonů, parabenů, kumulujících se  dlouhodobě  
      účinných látek a barviv č.
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Dezinfekce rukou – XIBU

Dohled nad množstvím / dávkou
Použijí se skutečně vždy 3 ml dezinfekčního prostředku na 
ruce, aby se dosáhlo 30sekundové doby působení? HsM 
Vám pomůže optimalizovat kvalitu dezinfekce rukou.

Transparentní náklady
HsM Vás přesně informuje o Vašich spotřebách až na jed-
notlivých dávkovačích. Také u mýdla, papírových ručníků a 
toaletního papíru. 

Možnosti individuálního vyhodnocení
Klikem na tlačítko obdržíte počet dávek na jednotlivý typ 
dávkovačů, popř. pro definovanou oblast - jednoduše a 
rychle!

Informace v reálném čase bez přímé kontroly - 24 ho-
din, 7 dní
Ušetřte si výdaje za doprovázení kolegů:
Posuzujte online využití  bez narušení pravidelného praco-
vního procesu..

Zvýšení dodržování v prvním roce o minimálně 20 pro-
centních bodů
Získáte od HAGLEITNER HYGIENE objektivní a bezchyb-
nou podporu pro hygienický tým a zvýšíte nadprůměrně 
dodržování.

Jen to, co můžeme změřit, můžeme řídit a zlepšit!

XIBU disinfectTABLE
č. výr. 411060045000

XIBU XL disinfectTABLE
č. výr. 411060095000

Stojánek na stůl pro dávkovač XIBU s 
integrovanou mističkou na odkapávání.

XIBU disinfectWALL
č. výr. 411060055000

Mistička na odkapávání pro dávkovač 
XIBU senseDISINFECT pro montáž na 
zeď chrání Vaší podlahu před pokapáním 
dezinfekčním prostředkem.

XIBU disinfectFLOOR
č. výr. 411060035000

Stojan pro dávkovač, který je ideální pro 
mobilní umístění dávkovače dezinfekce. 
Ideální pro vstupní zóny např. do restaurací, 
pro hotely, pečovatelské ústavy, atd.

XIBU display
č. výr. 490060230000

Displej pro dávkovač XIBU senseDISIN-
FECT prostředek s návodem k dezinfekci 
rukou.

XIBU CROWN DISINFECT
č. výr. 411120635000

Držák etikety s produktovými informacemi 
na vršek dávkovače (XIBU senseDISIN-
FECT). Vhodný také pro umístění etiket 
(XIBU LABEL).

XIBU CROWN
č. výr. 411120636700

Držák etikety s produktovými informacemi 
na vršek dávkovače (XIBU senseFOAM). 
Vhodný také pro umístění etiket (XIBU 
LABEL).

Možnosti+



septLIQUID SENSITIVE  6 x 700 ml č. výr. 4110705804

n Hygienická a chirurgická dezinfekce rukou 
n Účinné vůči noro a rotavirům 
n Vhodné pro osoby s citlivou pokožkou
n Bez parfému a barviv

septLIQUID PLUS 6 x 700 ml  č. výr. 4110704603

n Virucidní dle EN 14476
n Po 15 sekundách působí proti norovirům
n Bez kumulujících se dlouhodobě účinných látek
n Skvěle snášen pokožkou

XIBU senseDISINFECT 
Bezdotykový dávkovač na tekutý dezinfekční prostředek na ruce  č. výr. 4110600250

XIB senseDISINFECT byl vyvinut speciálně pro užití v nemocnici. Neboť dávkuje svůj dezinfekční prostře-
dek v rozdílně velkém množství: čím více je ho v ruce, tím déle trvá doba působení - kdy se prostředek od-
paří. Kromě toho se nemusí upravovat, - díky vzduchotěsnému vacuumBAGu,  uzavřenému dávkovacímu 
systému a antibakteriálním plastovým dílům.

Dezinfekce a mytí rukou je zajištěno jen jedním dávkovačem. Speciálně pro obory, ve kterých jde o mytí 
a dezinfekci rukou současně. Bezalkoholový dezinfekční produkt se skvěle hodí do prostor pro personál 
nebo tam, kde nemá pacient přijít do kontaktu s alkoholovým produktem. Ideální také pro toalety, namísto 
normálního mýdla, aby se zamezilo přenosu choroboplodných zárodků jinam. 

XIBU senseFOAM 
Bezdotykový dávkovač na dezinfekční pěnu na ruce          č. výr. 4110201050

Xibu senseFLUID je vhodný pro užití na velmi frekventovaných místech, kde je vyžadováno rychlé 
dávkování produktu. Díky ochraně před stříkající vodou se může použít i v mokrých prostorech. Ve 
spojení s dezinfekčním gelem na ruce septDES GEL, který je šetrný k pokožce, nabízí dávkovač 
přes celý rok ochranu proti norovirům.

XIBU XL senseFLUID 
Bezdotykový dávkovač dezinfekčního gelu na ruce.   č. výr. 4110301070

septDES GEL  č. výr. 4110708639

n Gel je praktický pro nevyškolené uživatele 
n Virucidní dle EN 14476 
n Po 15 sekundách působí proti norovirům 
n Vynikající hydratační vlastnosti 
n Perfektní v kombinaci s dalšími XIBU XL dávkovači k péči    
      o pokožku

septDES GEL působí..

Hygienická dezinfekce rukou
dle ÖGHMP/VAH/EN 1500

konc. 30 s.

Chirurgická dezinfekce rukou
dle ÖGHMP/VAH/EN 12791

konc. 90 s.

Účinné vůči tuberkulóze, mykobakteriím – human 
medicína dle EN 14348

konc. 15 s.

Účinné vůči neobaleným virům
dle EN 14476

konc. 60 s.

Účinné vůči norovirům (MNV)
dle EN 14476

konc. 15 s.

septDES FOAM  6 x 600 ml č. výr. 4110708703

n Bezalkoholová pěna k dezinfekci rukou podle EN 1500
n Použitelné také jako mýdlo s vodou dle EN 1499
n K mytí celého těla při multirezistentních zárodcích
      (MRSA, VRE) dle EN 13727
n Může zůstat bez omytí na pokožce
n Decentně voní po pomerančích

septDES FOAM působí..

Hygienické mytí rukou
dle ÖGHMP/VAH/EN 1499

konc. 30 s.

Hygienická dezinfekce rukou
dle ÖGHMP/VAH/EN 1500

konc. 60 s.

Baktericidní – human medicína
dle EN 13727

konc. 15 s.

Levurocidní, fungicidní – human medicína
dle EN 13624

konc. 15 s.

Účinné vůči obaleným virům
dle RKI/DVV

konc. 60 s.

septLIQUID SENSITIVE působí..

Hygienická dezinfekce rukou dle ÖGHMP/VAH/EN 1500 konc. 30 s.

Chirurgická dezinfekce rukou dle ÖGHMP/VAH/EN 12791 konc. 90 s.

Účinné vůči tuberkulóze, mykobakteriím dle EN 14348 konc. 30 s.

Účinné vůči obaleným virům dle RKI/DVV konc. 15 s.

Účinné vůči obaleným virům dle EN 14476 konc. 15 s.

Účinné vůči norovirům (MNV) dle EN 14476 konc. 60 s.

Účinné vůči rotavirům dle EN 14476 konc. 15 s.

septLIQUID PLUS působí..

Hygienická dezinfekce rukou dle ÖGHMP/VAH/EN 1500 konc. 30 s.

Chirurgická dezinfekce rukou dle EN 12791 konc. 90 s.

Účinné vůči rotavirům dle EN 14476 konc. 30 s.

Účinné vůči norovirům (MNV) dle EN 14476 konc. 15 s.

Účinné vůči neobaleným virům dle EN 14476 konc. 60 s.

septDES FOAMSOAP  6 x 600 ml č. výr. 411070960300

n Dezinfikující mýdlo k hygienickému mytí rukou dle EN 1499
n Ideální jako mýdlo pro veřejné a zaměstnanecké toalety
n Bez alkoholu, chrání pokožku před vysycháním
n Voní po grepech a zanechává jemný pocit na pokožce

septDES FOAMSOAP působí.. 

Hygienická dezinfekce rukou
dle EN 1499

konc. 60 s.


