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Dezinfekcia rúk
  HAGLEITNER poskytuje istotu!

HAGLEITNER senseMANAGEMENT 
Monitorovací systém pre účinnú hygienu rúk

Dávkovač dezinfekčného prostriedku

Náplne

HAGLEITNER HYGIENE  
SLOVENSKO s.r.o.
Diaľničná cesta 27
903 01 Senec  

Tel. +421 2 4444 1076 
Fax +421 2 4552 9703 
bratislava@hagleitner.sk

Všetky naše výrobky sú vhodné pre použitie v našich dávkovačoch 
a ponúkajú tak skvelú kombináciu pre bezpečné dávkovanie dezin-
fekčných prípravkov pre ruky. Skutočnosť, že HAHLEITNER realizuje 
od vývoja až po kompletný dávkovač všetko samostatne, robí dávko-
vacie systémy neporaziteľné. Ponúkame najmodernejšie dávkovače, 
ktoré sú návrhnuté, vyvinuté a vyrábané s maximálnou presnosťou.

Ruky zohrávajú dôležitú úlohu pri prenose ochorení. Je dobrý pocit, 
keď sa môžme spoľahnúť na produkty, ktoré rýchlo účinkujú a záro-
veň pokožku ošetrujú. Staviame hodnoty na bezpečnosti. Z tohto dô-
vodu majú naše výrobky medzinárodne uznávaný certifikát a zodpo-
vedajú všetkým normám EU. Aj to Vám dá istotu, ktorú potrebujete. 

VÝHODY
n Bezkontaktný, hygienický dávkovač

n Nie je potrebná žiadna príprava dávkovača

n Nie je nikdy prázdny vďaka rezervnej nádobke a  
      LED-indikátoru naplnenia

n Kvalitný rakúsky výrobok

n Ľahko čistiteľný povrh

n Moderný dizajn odráža vysoké hygienické štandardy

n Kompatibilný s HAGLEITNER senseMANAGEMENT

n Na batérie a priame napájanie

n Nastaviteľné množstvo dávkovania 

n Flexibilné možnosti umiestnenia

n Všetky dávkovače XIBU sú opticky zosúladené 

VÝHODY
n Šetrný ku pokožke

n Dermatologický znalecký posudok

n Zapísané podľa VAH / ÖGHMP

n Spĺňa všetky normy EU

n Vyhovuje kritériám Európskeho nariadenia o 
      biocídnych výrobkoch

n Bez silikónov, parabénov, akumulujúcich dlhodobé 
      aktívne látky a farbivá A
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Dezinfekcia rúk – XIBU

Dohľad na množstvo a dávku
Skutočne postačí použiť 3 ml dezinfekčného prípravku na 
ruky, aby sa dosiahla dezinfekčná doba pôsobenia  za 30 
sekúnd? HsM Vám pomáha optimalizovať kvalitu dezinfek-
cie rúk.

Transparentnosť nákladov
Služba HsM vám môže poskytnúť presné údaje o vašej 
spotrebe v každom jednom dávkovači. A to pri mydle, pa- 
pierových utierkách a toaletnom papieri.

Individuálne možnosti hodnotenia.
Po stlačení tlačidla dostanete informáciu o počte dávok pre 
jeden typ dávkovača, alebo pre vybranú oblasť - jednodu-
cho a rýchlo!

Informácie v reálnom čase bez priamej kontroly - 24/7
Šetrite námahou, aby ste spojili kolegov:
Zváže správne online využívanie bez toho, aby ste narušili 
bežný pracovný proces.

Zvýšenie zhody v prvom roku o najmenej 
20 percentuálnych bodov.
Od HAGLEITNER HYGIENE obdržíte objektívnu a komplet-
nú podporu pre Váš tím v oblasti hygieny a nadpriemerne 
zvýšite Váš zladenie.

Len to, čo môžete merať, môžete riadiť a vylepšiť!

XIBU disinfectTABLE
Art.-č. 4110600450

XIBU XL disinfectTABLE
Art.-č. 4110600950

Stojan na stôl pre dávkovač XIBU s 
integrovanou mištičkou na odkvapávanie 
pri nanášaní na ruky.

XIBU disinfectWALL
Art.-č. 4110600550

Mištička na odkvapávanie na dávkovač 
XIBU senseDISINFECT. Pre montáž na 
stenu. Chráni Vašu podlahu pred odkvapá-
vaním dezinfekčného prostriedku z rúk.

XIBU disinfectFLOOR
Art.-č. 4110600350

Stojan pre dávkovač ideálny pre mobilné 
umiestnenie dávkovačov dezinfekcie Ideál-
ny pre vstupné priestory napr.: reštaurá-
cie, hotely, atď.

XIBU CROWN
Art.-č. 4111206367

Držiak štítku s informáciami o produk-
te pre hlavnú časť dávkovača (XIBU 
senseFOAM). K dispozícii sú aj etikedy ku 
držiaku (XIBU LABEL).

XIBU display
Art.-č. 4900602300

Krytka pre dávkovač dezinfekčného 
prípravku s návodom pre dezinfek-
ciu rúk.

XIBU CROWN DISINFECT
Art.-č. 4111206350

Držiak štítku s informáciami o produkte 
pre hlavnú časť dávkovača (XIBU sense-
DISINFECT). K dispozícii sú aj etikedy ku 
držiaku (XIBU LABEL).

Možnosti+



septLIQUID SENSITIVE  6 x 700 ml Art.-č. 4110705804

n Hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk 
n Účinný voči norovírusom a roatavírusom
n Vhodný pre ľudí s citlivou pokožkou
n Bezfarebný a bez parfému

septLIQUID PLUS 6 x 700 ml  Art.-č. 4110704603

n Virucídny podľa EN 14476
n Účinný do 15 sekúnd voči norovírusom
n Bez akumulovaných dlhodobých účinných látok
n Skvelá znášanlivosť pokožkou

XIBU senseDISINFECT 
Bezkontaktný dávkovač pre tekutý prípravok na dezinfekciu rúk  Art.-č. 4110600250

Systém XIBU senseDISINFECT je špeciálne navrhnutý na použitie v nemocniciach. Je to preto, že uvoľňu-
je dezinfekčný prípravok v rôznych množstvách: čím viac je na ruke, tým dlhší čas expozície - keď sa 
činidlo vyparí. Zásobník navyše nemusí byť čistený - vďaka vzduchotesnému vakuumBAG, uzavretému 
dávkovaciemu systému a antibakteriálnym plastovým častiam.

„Dezinfekcia a čistenie rúk bude pokryté jedným dávkovačom. Špeciálne pre oblas-
ti, v ktorých prichádza paralelne ku hygienickému umývaniu a hygienickej dezinfekcii rúk.  
Dezinfekčné produkty bez alkoholu sú vhodné pre východy a priestory, v ktorých by nemali prísť pacienti 
do kontaktu s alkoholickými produktmi. Ideálne sú tiež pre toalety, namiesto klasického mydla, aby sa 
predišlo prenosu zárodkov do iných miestností.“

XIBU senseFOAM 
Bezkontaktný dávkovač pre penu na dezinfekciu rúk            Art.-č. 4110201050

Dávkovač XIBU XL senseFLUID je vhodné na použitie vo vysokofrekvenčných oblastiach, kde je 
potrebné rýchle uvoľňovanie produktu. Vďaka ochrane proti striekajúcej vode môže byť tiež za-
budovaný vo vlhkých miestnostiach. V kombinácii s dezinfekčným gélom septDES GEL, ktorý je 
šetrný ku pokožke, poskytne ochranu proti norovírusom počas celého roka.

XIBU XL senseFLUID 
Bezkontaktný dávkovač ručného dezinfekčného gélu.          Art.-č. 4110301070

septDES GEL  Art.-č. 4110708639

n Gél je praktický pre neskúsených používateľov 
n Virucidný podľa EN 14476 
n Voči norovírusom účinkuje o 15 sekúnd 
n Vynikajúce vlastnosti premasťujúce pokožku 
n vhodné v kombinácie s ďaľšími dávkovacími zariadeniami  
      XIBU XL pre ošetrenie pokožky

septDES GEL účinkuje.

Hygienické umývanie rúk
podľa ÖGHMP/VAH//EN 1500

pôs.: 30 Sek.

Chirurgcká dezinfekcia rúk
podľa ÖGHMP/VAH/EN 12791

pôs.: 90 Sek.

Tuberkulocíd, mykobaktericíd – humánne lekárstvo
podľa EN 14348

pôs.: 15 Sek.

Účinný voči neobaleným vírusom 
podľa EN 14476

pôs.: 60 Sek.

Účinný voči norovírusom
podľa EN 14476

pôs.: 15 Sek.

septDES FOAM  6 x 600 ml Art.-č. 4110708703

n Pena bez alkoholu pre dezinfekciu rúk podľa EN 1500
n Použiteľné ako mydlo s vodou podľa EN 1499
n Pre umývanie celého tela pri multirezistenčných
      baktériách (MRSA, VRE) podľa EN 13727
n Na pokožke môže zostať bez oplachovania
n S ľahkou vôňou oregána

septDES FOAM účinkuje.

Hygienické umývanie rúk
podľa ÖGHMP/VAH/1499

pôs.: 30 Sek.

Hygienické umývanie rúk
podľa ÖGHMP/VAH/1500

pôs.: 60 Sek.

Baktericíd – humánne lekárstvo
podľa EN 13727

pôs.: 15 Sek.

Levurozid, fungicíd – humánny liek
podľa EN 13624

pôs.: 15 Sek.

Účinný voči potiahnutým vírusom
podľa RKI/DVV

pôs.: 60 Sek.

septLIQUID SENSITIVE účinkuje.

Hygienická dezinfekcia rúk  podľa ÖGHMP/VAH/EN 1500 pôs.: 30 Sek.

Chirurgcká dezinfekcia rúk podľa ÖGHMP/VAH/EN 12791 pôs.: 90 Sek.

Tuberkulocíd, mykobaktericíd podľa EN 14348 pôs.: 30 Sek.

Účinný voči obaleným vírusom podľa RKI/DVV pôs.: 15 Sek.

Účinný voči obaleným vírusom podľa EN 14476 pôs.: 15 Sek.

Účinný voči norovírusom (MNV) podľa EN 14476 pôs.: 60 Sek.

Účinný voči rotavírusom podľa EN 14476 pôs.: 15 Sek.

septLIQUID PLUS účinkuje.

Hygienická dezinfekcia rúk  podľa ÖGHMP/VAH/EN 1500 pôs.: 30 Sek.

Chirurgcká dezinfekcia rúk podľa EN 2791 pôs.: 90 Sek.

Účinný voči ratavírusom podľa EN 14476 pôs.: 30 Sek.

Účinný voči norovírusom  podľa EN 14476 pôs.: 15 Sek.

Účinný voči nepotiahnutým vírusom podľa EN 14476 pôs.: 60 Sek.

septDES FOAMSOAP  6 x 600 ml Art.-č. 411070960300

n Dezinfekčné mydlo ku hygienickému umývaniu rúk podľa
      EN 1499
n Ideálne ako mydlo pre verejné toalety a toalety na 
      pracovisku
n Bez alkoholu, chráni pokožku pred vysušením
n S vôňou grapefruitu a zanecháva nežný dotyk pokožky

septDES FOAMSOAP účinkuje. 

Hygienické umývanie rúk
podľa EN 1499

pôs.: 60 Sek.


