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Dezinfectarea mâinilor 
  HAGLEITNER dozează siguranță!

HAGLEITNER senseMANAGEMENT 
Sistem de monitorizare pentru igiena funcțională a mâinilor

Dispenserul pentru soluție dezinfectantă

Rezerve

HAGLEITNER HYGIENE  
ROMÂNIA SRL
Şos. Bucureşti Târgovişte nr. 12A
077135 Mogoşoaia  

Tel.: +40 (0)21 3032160 
Fax: +40 (0)21 3032161 
bucuresti@hagleitner.ro

Toate produsele noastre sunt adaptate în mod optim la sistemele 
noastre de dozare și oferă astfel o combinație perfectă pentru a doza 
în mod sigur dezinfectantul pentru mâini. Faptul că HAGLEITNER 
concepe și produce totul, începând de la elaborarea conceptului și 
până la dispenserul complet, face sistemele de dozare imbatabile. 
Dispunem de cea mai modernă linie de producţie, unde dispenserele 
sunt concepute, dezvoltate, fabricate și asamblate cu cea mai mare 
precizie.

Mâinile au cel mai important rol în transmiterea agenților patogeni. 
Este un sentiment plăcut, atunci când puteți avea încredere în
produse care acționează rapid și care în același timp îngrijesc pielea.
Punem valoare pe siguranță. Din acest motiv produsele
noastre dețin certificate recunoscute internațional și îndeplinesc toate 
normele EN. 
Acesta este un alt aspect care vă oferă siguranța de care aveți nevoie. 

AVANTAJE
n Dispensere igienice, fără atingere

n Nu este necesară tratarea şi condiţionarea periodică 
      a dispenserelor 

n Datorită rezervorului de rezervă şi a indicatorului LED pentru 
      nivelul de umplere, dispenserele nu rămân niciodată goale

n Produs de calitate austriacă

n Suprafaţa dispenserelor este foarte uşor de curăţat

n Designul modern reflectă un standard înalt de igienă.

n Compatibil cu HAGLEITNER senseMANAGEMENT

n Posibilitate de operare atât cu baterii, că şi cu alimentator

n Cantitate de dozare reglabilă  

n Posibilități flexibile de poziționare

n Toate dispenserele XIBU sunt armonizate optic între ele 
 

AVANTAJE
n Este foarte bine suportat de piele

n Certificat dermatologic

n Aprobat de VAH / ÖGHMP

n Îndeplineşte toate normele EN uzuale

n Conceput să corespundă criteriilor regulamentului  
      european cu privire la produsele biocide

n Fără silicon, parabeni, substanțe active care, în timp, s-ar 
      putea acumula în piele, fără coloranţi C
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Dezinfectarea mâinilor  – XIBU

Monitorizarea cantității / dozării
Sunt utilizați cu adevărat, de fiecare dată, 3 ml dezinfec-
tant pentru mâini pentru a atinge timpul de acționare de 30 
de sec.? HsM vă ajută să optimizați calitatea dezinfectării  
mâinilor.

Transparența costurilor
HsM vă poate informa cu privire la consumul dumnea-
voastră exact la fiecare dispenser. Inclusiv în ceea ce priveș-
te săpunul, prosoapele de hârtie și hârtia igienică.

Posibilități de evaluare individuală
Printr-un simplu clic obţineţi numărul de dozări pentru fieca-
re tip de dispenser, respectiv pentru fiecare zonă definită 
- simplu și rapid!

Informații oferite în timp real fără control direct - 24/7
Economisiţi efortul de a vă însoți colegii:
Observați online comportamentul de utilizare, fără ca proce-
sul regulat de lucru să fie perturbat.

Creşterea conformității în primul an cu cel puțin 20 
procente
Din partea firmei HAGLEITNER HYGIENE primiți asistență 
obiectivă și continuă pentru echipa dumneavoastră de igi-
enă și vă ridică nivelul de conformitate peste valoarea medie.

Doar ceea ce se poate măsura poate fi controlat şi îmbunătățit!

XIBU disinfectTABLE
Cod art. 4110600450

XIBU XL disinfectTABLE
Cod art. 4110600950

Suport cu picior scurt, cu tavă de scurgere 
integrată, pentru dispenserele XIBU.

XIBU disinfectWALL
Cod art. 4110600550

Tăviţă de scurgere pentru dispenserul 
XIBU senseDISINFECT, pentru monta-
rea pe perete. Protejeaza pardoseala 
dumneavoastră de dezinfectantul, care ar 
putea picura.

XIBU disinfectFLOOR
Cod art. 4110600350

Suport stand pentru dispenserele XIBU, 
pentru poziționarea pe podea, resp.
montarea mobilă a dispenserelor de 
dezinfectant. Ideal pentru intrări în 
restaurante, hoteluri, centre de îngrijire, 
spitale, etc.

XIBU CROWN
Cod art. 4111206367

Suport de etichetă cu informaţii despre 
produs, pentru dispenserele XIBU sense-
FOAM. Pentru acest suport sunt disponibile 
etichetele cu descrierea produsului utilizat în 
dispenser (XIBU LABEL)

XIBU display
Cod art. 4900602300

Indicator pentru dispenserul de dez-
infectant, care conţine instrucțiunile pentru 
dezinfectarea mâinilor.

XIBU CROWN DISINFECT
Cod art. 4111206350

Suport de etichetă cu informaţii despre 
produs, pentru dispenserele XIBU sense- 
DISINFECT. Pentru acest suport sunt 
disponibile etichetele cu descrierea produ-
sului utilizat în dispenser (XIBU LABEL)

Opţiuni+



septLIQUID SENSITIVE  6 x 700 ml Cod art. 4110705804

n Dezinfectare igienică și chirurgicală a mâinilor  
n Eficient împotriva norovirusurilor și a rotavirusurilor  
n Este adecvat pentru persoanele cu piele sensibilă
n Fără parfum și coloranți

septLIQUID PLUS 6 x 700 ml  Cod art.4110704603

n Virucid conform EN 14476
n Acționează în 15 secunde împotriva norovirusurilor
n Fără substanțe active care, în timp s-ar putea acumula în piele
n Compatibilitate excelentă cu pielea

XIBU senseDISINFECT 
Dispenser fără atingere pentru dezinfectarea mâinilor   Cod art. 4110600250

XIBU senseDISINFECT a fost conceput special pentru a fi utilizat în spitale. Acesta dozează dezinfectan-
tul în cantități diferite: cu cât mai mult este în mână, cu atât mai lung este timpul de acționare – în care 
soluţia se evaporă. În plus, dispenserul nu trebuie tratat, resp. condiţionat – mulțumită rezervei etanşe  
vacuumBAG,, unui sistem de dozare închis și părţilor componente din plastic antibacterian. 

Dezinfectarea și curățarea mâinilor sunt acoperite cu un singur dozator. Special pentru zonele, în care 
spălarea și dezinfectarea igienică a mâinilor au loc în paralel. Produsele dezinfectante fără alcool, se 
pretează excelent pentru căile de evacuare sau zonele, în care pacienții nu ar trebui să intre în contact 
cu produse alcoolice. Ideal și pentru toalete, în locul săpunului obișnuit, pentru a preveni o contaminare 
cu germenii  altor zone.

XIBU senseFOAM 
Dispenser fără atingere cu spuma dezinfectanta pentru mâini  Cod art. 4110201050

XIBU XL senseFLUID este adecvat pentru utilizarea în zone extrem de frecventate, în care este 
necesară dozarea rapidă a produsului. Mulțumită protecției împotriva stropirii cu apă, acesta  
poate fi utilizat inclusiv în încăperi umede. Împreună cu gelul de dezinfectare a mâinilor , foarte bine 
suportat de piele, septDES GEL, dispenserul oferă protecție împotriva norovirusurilor, pe întreg 
parcursul anului..

XIBU XL senseFLUID 
Dispenser fără atingere, pentru gel dezinfectant de mâini  Cod art. 4110301070

septDES GEL  Cod art. 4110708639

n Gelul este practic pentru utilizatorii neexperimentați 
n Virucid conform EN 14476 
n Acționează în 15 secunde împotriva norovirusurilor 
n Proprietăţi rehidratante excepționale 
n Se poate combina perfect cu alte dispensere XIBU XL  
      pentru îngrijirea pielii

septDES GEL acționează.

Dezinfectare igienică a mâinilor
conform ÖGHMP/VAH/EN 1500

pur, 30 Sek.

Dezinfectare chirurgicală a mâinilor 
conform ÖGHMP/VAH/EN 12791

pur, 90 Sek.

Tuberculocid şi micobactericid – medicină umană 
conform EN 14348

pur, 15 Sek.

Acționează împotriva virusurilor neîncapsulate
conform EN 14476

pur, 60 Sek.

Acționează împotriva norovirusurilor (MNV) 
conform EN 14476

pur, 15 Sek.

septDES FOAM  6 x 600 ml Cod art. 4110708703

n Spumă fără alcool pentru dezinfectarea mâinilor conform  
      EN 1500
n Utilizabil și ca săpun cu apă conform EN 1499 
n Pentru spălarea întregului corp în caz de germeni  
      multirezistenți (MRSA, VRE) conform EN 13727
n Poate rămâne pe piele fără clătire
n Cu miros discret de portocale

septDES FOAM acționează.

Spălare igienică a mâinilor
conform ÖGHMP/VAH/EN 1499

pur, 30 Sek.

Dezinfectare chirurgicală a mâinilor
conform ÖGHMP/VAH/EN 1500

pur, 60 Sek.

Bactericid – medicină umană
conform EN 13727

pur, 15 Sek.

Levuricid, fungicid – medicină umană
conform EN 13624

pur, 15 Sek.

Acționează împotriva virusurilor încapsulate
conform RKI/DVV

pur, 60 Sek.

septLIQUID SENSITIVE acționează.

Dezinfectare igienică a mâinilor  conform ÖGHMP/VAH/EN 1500 pur, 30 Sek.

Dezinfectare chirurgicală a mâinilor conform ÖGHMP/VAH/EN 12791 pur, 90 Sek.

Tuberculocid şi micobactericid conform EN 14348 pur, 30 Sek.

Acționează împotriva virusurilor încapsulate conform RKI/DVV pur, 15 Sek.

Acționează împotriva virusurilor neîncapsulate conform EN 14476 pur, 15 Sek.

Acționează împotriva norovirusurilor (MNV) conform EN 14476 pur, 60 Sek.

Acționează împotriva rotavirusurilor conform EN 14476 pur, 15 Sek.

septLIQUID PLUS acționează.

Dezinfectare igienică a mâinilor conform ÖGHMP/VAH/EN 1500 pur, 30 Sek.

Dezinfectare chirurgicală a mâinilor conform EN 12791 pur, 90 Sek.

Acționează împotriva rotavirusurilor conform EN 14476 pur, 30 Sek.

Acționează împotriva norovirusurilor (MNV) conform EN 14476 pur, 15 Sek.

Acționează împotriva virusurilor neîncapsulate conform EN 14476 pur, 60 Sek.

septDES FOAMSOAP  6 x 600 ml Cod art. 411070960300

n Săpun dezinfectant pentru spălarea igienică a mâinilor  
      conform EN 1499
n Ideal ca săpun pentru toalete publice și toalete pentru  
      angajați
n Nu conține alcool, protejează pielea de uscare
n Cu miros de grapefruit, lasă în urmă o senzație delicată pe 
      piele

septDES FOAMSOAP acționează. 

Spălare igienică a mâinilor
conform EN 1499

pur, 60 Sek.


