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Kézfertőtlenítő
      A HAGLEITNER a biztonságot adagolja!

HAGLEITNER senseMANAGEMENT 
Monitoring rendszer a működő kézhigiéniához

fertőtlenítőszer adagoló
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Fax +36 96 517-831 
gyor@hagleitner.hu

Minden termékünk optimálisan a saját adagolórendszerünkre lett ki-
fejlesztve, és ezáltal tökéletes kombinációt kínálunk a kézfertőtlenítő 
szerek biztos adagolásáshoz. Az a tény, hogy a HAGLEITNER a fej- 
lesztéstől a komplett adagolókig mindent maga valósít meg, teszi az 
adagolórendszert verhetetlenné. A legmodernebb adagológyártást 
adjuk Önnek, ami egy helyen kerül tervezésre, kifejlesztésre, és ezek 
alapján a legalaposabb precízióval gyártásra.

A kéz a betegségek átvitelénél a legfőbb szerepet játssza. Jó érzés, 
ha olyan termékre hagyatkozhatunk, ami gyorsan hat és ugyanakkor 
a kezet is ápolja. Nagy hangsúlyt helyezünk a biztonságra. Ezen ok-
ból kifolyólag a termékeink nemzetközileg elismert tanúsítványokkal 
rendelkeznek, és megfelelnek az EU-normáknak. Ez is azt a biztonsá-
got adja Önnek, amire szüksége van. 

ELŐNYÖK
n Érintésmentes, higiénikus adagoló

n Az adagoló nem igényel különösebb kezelést 

n A tartaléktank-tanknak és a LED- töltöttségjelzőnek 
      köszönhetően sohasem üres

n Minőségi osztrák termék

n Könnyen tisztántartható felület

n A modern dizájn visszatükrözi a magas higiéniai 
      előírásokat.

n Kompatibilis a HAGLEITNER senseMANAGEMENT-tel

n Elemes üzemmód, de közvetlen áramcsatlakozás 
      is lehetséges

n Beállítható kiadási mennyiség 

n Bárhol felállítható

n Optikailag minden XIBU adagoló illeszkedik egymáshoz
 

ELŐNYÖK
n Különösen bőrbarát

n Bőrgyógyászatilag tanúsított

n VAH/ÖGHMP/OTH  által belistázott

n Minden EU-normának megfelel

n Az európai biocid rendelet követelményei alapján került  
      kifejlesztésre

n Mentes szilikontól, parabénektől, hosszú időn át 
      felhalmozódó károsanyagoktól és színezékektől C
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Kézfertőtlenítő – XIBU

Mennyiség/ Adagolás ellenőrzés
Valóban 3-3 ml kézfertőtlenítő-szert használnak, hogy a 30 
mp-es behatási időt elérjék? A HsM segít Önnek, hogy a 
kézfertőtlenítés minőségét optimalizálja.

Költség-átláthatóság
A HsM egészen az egyes adagolókig informálja Önt a fel-
használásról. Szappannál, kéztörlőnél és toalettpapírnál is. 

Egyéni kiértékelési lehetőségek. 
Gombnyomásra megkapja az adagolótípusonként vagy 
megadott területek szerinti kiadási mennyiséget. Egy- 
szerűen és gyorsan!

Valós idejű információk közvetlen ellenőrzés 
nélkül- 24/7-ben.
Tekintse meg online a felhasználási szokásokat, anélkül, 
hogy a normál munkamenetet zavarná.

A szabálykövetés az első évben legalább 20 
százalékpontnyi emelkedést mutat.
A HAGLEITNER HYGIENE-től objektív és hiba nélküli támo-
gatást kaphat a higiéniai csapata számára, hogy a szabály-
követés átlagon felüli emelkedést mutathasson.

Amit mérni lehet, az irányítható és jobbítható.

XIBU disinfectTABLE
Cikkszám: 4110600450

XIBU XL disinfectTABLE
Cikkszám: 411060095000

Asztali állvány a XIBU adagolóhoz beépített 
cseppalátéttel

XIBU disinfectWALL
Cikkszám: 4110600550

Cseppalátéttel a XIBU senseDISINFECT
adagolóhoz. Falra történő szereléshez. 
Megvédi a padlót a kézről lecsöppenő 
fertőtlenítőszertől

XIBU disinfectFLOOR
Cikkszám: 4110600350

A tartóállvány ideális a fertőtlenítőszer 
adagoló mobil elhelyezéséhez. Ajánljuk be-
járatok mellé pl.: éttermekbe, szállodákba, 
gondozó-ápoló otthonokba, stb.

XIBU CROWN
Cikkszám: 4111206367

Címketartó termékinformációval az 
adagoló fejrészén (XIBU senseFOAM). A 
tartóba illő etikettekkel. (XIBU LABEL)

XIBU display
Cikkszám: 4900602300

A fertőtlenítőszer adagoló felett a 
displayen útmutatót talál a kézfertőt- 
lenítésről.

XIBU CROWN DISINFECT
Cikkszám: 4111206350

Címketartó termékinformációval az ada-
goló fejrészén (XIBU senseDISINFECT). A 
tartóba illő etikettekkel. (XIBU LABEL)

Opciók +



septLIQUID SENSITIVE  6 x 700 ml Cikkszám: 4110705804

n Higiénikus és sebészi kézfertőtlenítés  
n Hatásos a noro-és rotavírus ellen  
n Érzékeny bőrű személyek számára is alkalmas
n Illatanyag-és színezékmentes 

septLIQUID PLUS 6 x 700 ml  Cikkszám: 4110704603

n Virucid az MSZ EN 14476 szerint
n 15 mp-en belül hat a norovírusok ellen. 
n Mentes a felgyülemlő hosszan ható károsanyagoktól
n Bőrbarát készítmény.

XIBU senseDISINFECT 
Érintésmentes adagoló kézfertőtlenítőszerhez          Cikkszám: 4110600250

A XIBU senseDISINFECT speciálisan a kórházi felhasználásra lett kifejlesztve. Hiszen a fertőtlenítőszert 
különböző mennyiségekben tudja adagolni: minél több fertőtlenítőszer kerül a kézre, annál hosszabb a 
behatási idő- ahol is a szer elpárolog. Ezen kívül az adagolót nem kell karbantartani- köszönhetően a lég-
mentes vacuumBAG-nek, a zárt adagolási rendszernek és az antibakteriális műanyag részeknek. 

Kézfertőtlenítés-és tisztítás egy adagolóval megoldva. Speciálisan azon területekre, ahol a higiénikus 
kézmosás és higiénikus kézfertőtlenítés párhuzamosan szükséges. Az alkoholmentes kézfertőtlenítő 
termékek kiválóan alkalmasak: olyan területeken, ahol a páciensek környezetében nem szabad, hogy al-
koholos termék legyen. pl. menekülőútvonalak, függőségeket kezelő intézmények stb. Ideális toalettekbe, 
a normál szappan helyett, hogy a keresztszennyeződést elkerülhessük.

XIBU senseFOAM 
Érintésmentes adagoló kézfertőtlenítő habhoz.        Cikkszám: 4110201050

A XIBU XL senseFLUID alkalmas a nagy frekventáltságú területeken történő felhasználásra, amikor 
gyors termékadagolás szükséges. Spriccelő víz ellen védve, éppen ezért vizesblokkban is használ-
ható. A bőrbarát kézfertőtlenítő géllel, a septDES GEL-lel együtt az adagoló egész évben védelmet 
nyújt a norovírusok ellen. 

XIBU XL senseFLUID 
Érintésmentes adagoló kézfertőtlenítő gélhez.             Cikkszám: 4110301070

septDES GEL  Cikkszám: 4110708639

n A gél gyakorlatlan felhasználók számára praktikus 
n Virucid az MSZ EN 14476 szerint 
n 15 mp belül hat a norovírusok ellen 
n Kiváló visszazsírozó hatás 
n Bőrápoláshoz tökéletes akár további  
      XIBU XL-adagolókkal együtt 

A septDES GEL hatásos.

Higiénikus kézfertőtlenítés
az ÖGHMP/VAH/MSZ EN 1500/OTH  szerint

30 mp

Sebészi kézfertőtlenítés
az ÖGHMP/VAH/MSZ EN 12792/OTH szerint

90 mp

Tuberkolocid, mikobaktericid – humán egészségügy
az MSZ EN 14348 szerint

15 mp

Hatékony a burok nélküli vírusokhoz
az MSZ EN14476 szerint

60 mp

Hatékony a norovírusok ellen
az MSZ EN 14476 szerint

15 mp

septDES FOAM  6 x 600 ml Cikkszám: 4110708703

n Alkoholmentes hab kézfertőtlenítéshez MSZ EN 1500 szerint
n Vízzel szappanként használható MSZ EN 1499 szerint 
n Egész test lemosására használható a multirezisztens
      kórokozók ellen (MRSA, VRE) MSZ EN 13727 szerint
n Lemosás nélkül is rajtmaradhat a bőrön
n Decens narancs illattal

A septDES FOAM hatásos.

Higiénikus kézmosás 
ÖGHMP/VAH/MSZ EN 1499 szerint

30 mp

Higiénikus kézfertőtlenítés
ÖGHMP/VAH/MSZ EN 1500 szerint

60 mp

Baktericid- humán egészségügy
MSZ EN 13727 szerint

15 mp

Levurocid, fungicid- humán egészségügy
MSZ EN 13624 szerint

15 mp

Hatékony a burkos vírusok ellen
az RKI/DVV szerint

60 mp

A septLIQUID SENSITIVE hatásos.

Higiénikus kézfertőtlenítés az ÖGHMP/VAH/MSZ EN 1501/OTH szerint 30 mp

Sebészi kézfertőtlenítés az ÖGHMP/VAH/MSZ EN 12792/OTH szerint 90 mp

Tuberkolocid, mikobaktericid az MSZ EN 14348 szerint 30 mp

Hatékony a burkos vírusok ellen az RKI/DVV szerint 15 mp

Hatékony a burkos vírusok ellen az MSZ EN 14476 szerint 15 mp

Hatékony a norovírusok ellen az MSZ EN 14476 szerint 60 mp

Hatékony a rotavírusok ellen az MSZ EN 14476 szerint 15 mp

A septLIQUID PLUS hatásos.

Higiénikus kézfertőtlenítés az ÖGHMP/VAH/MSZ EN 1500/OTH szerint 30 mp

Sebészi kézfertőtlenítés az ÖGHMP/VAH/MSZ EN 12791/OTH szerint 90 mp 

Hatékony a rotavírusok ellen az MSZ EN 14476 szerint 30 mp

Hatékony a norovírusok ellen az MSZ EN 14476 szerint 15 mp

Hatékony a burok nélküli vírusok ellen az MSZ EN14476 szerint 60 mp

septDES FOAMSOAP  6 x 600 ml Cikkszám: 411070960300

n Fertőtlenítő szappan higiénikus kézmosáshoz MSZ EN  
      1499 szerint
n Ideális szappanként nyilvános toalettekbe és dolgozói WC-kbe
n Alkoholmentes, védi a bőrt a kiszáradástól
n Grapefruit illatú, puha bőrérzetet eredményez

A septDES FOAMSOAP hatásos. 

Higiénikus kézfertőtlenítés
MSZ EN 1499 szerint

60 mp


