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Razkuževanje rok
  HAGLEITNER ponuja varnost!
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Monitoring sistem za delujočo higieno rok
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Vsi naši izdelki so usklajeni z našimi sistemi podajalnikov in ponujajo s 
tem popolno kombinacijo, da bi varno oddajali sredstvo za razkuže-
vanje rok. Dejstvo, da HAGLEITNER od razvoja pa vse do popolnega 
podajalnika vse uresničuje sam, naredi sisteme podajalnikov nepre-
magljive. Ponujamo najmodernejšo izdelavo podajalnikov, ki je na 
enem mestu koncipiran, razvit in proizveden s skrajno natančnostjo. 

Roke imajo najpomembnejšo vlogo pri prenašanju povzročitelja bo-
lezni. Dober občutek je, če se lahko zanesemo na izdelke, ki hitro 
učinkujejo in tudi kožo negujejo. 
Mi močno gledamo na varnost. Iz tega razloga imajo naši izdelki inter-
nacionalno priznane certifikate, izpolnjujejo norme EU. 
Tudi to vam daje sigurnost, ki jo potrebujete. 

PREDNOSTI
n Brezdotični, higienični podajalniki

n Priprava podajalnikov ni potrebna

n Zaradi dodatnega rezervoarja in LED prikaza stanja 
      polnila, ni nikoli prazen

n Kakovostni izdelek iz Avstrije

n Površina, ki je enostavna za čiščenje

n Moderna oblika predstavlja visoke higienske standarde

n Usklajeno s HAGLEITNER sense MANAGEMENT

n Na baterijski pogon, možen tudi neposredni priključek 
      na elektriko

n Nastavljiva količina oddajanja 

n Vsestranske možnosti postavitve

n Vsi XIBU podajalniki so med seboj optično usklajeni
 

PREDNOSTI
n Posebej koži prijazno

n Dermatološko preizkušeno

n Na seznamu pri VAH / ÖGHMP

n Izpolnjuje vse običajne norme EU

n Razvito po kriterijih, ki ustrezajo evropskemu predpisu 
      o biocidih

n Brez silikonov, parabenov, dolgotrajnih učinkovin, 
      ki se nalagajo in brez barvil Š
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Razkuževanje rok – XIBU

Nadzor količine / oddajanja
Ali zares uporabimo 3 ml razkuževalnega sredstva za roke, 
da bi dosegli čas učinkovanja 30 sekund. HsM vam poma-
ga, da izpopolnite kakovost razkuževanja rok. 

Transparentnost stroškov
HsM vam lahko posreduje porabo do posameznega poda-
jalnika natančno. Tudi za milo, papirnate brisače in toaletni 
papir.

Individualne možnosti analize
S pritiskom na gumb boste prejeli število posluževanj glede 
na tip podajalnika oziroma na določeno področje – enosta-
vno in hitro!

Informacije v realnem času brez direktne kontrole - 24/7
Prihranite z delom spremljanja sodelavcev:
Na spletu opazujte ravnanje uporabnikov, brez motenja red-
nega delovnega procesa. 

Povišanje uslužnosti v prvem letu za najmanj 20 
procentnih točk.
HAGLEITNER HYGIENE vam ponuja objektivno in popolno 
podporo vaši ekipi, ki skrbi za higieno in s tem poviša vašo 
uslužnost nadpovprečno.

Samo kar lahko izmerimo, lahko usmerjamo in izboljšamo!

XIBU disinfectTABLE
Št. art. 4110600450

XIBU XL disinfectTABLE
Št. art. 4110600950

Namizno stojalo za podajalnik XIBU, z 
vgrajenim lovilcem odvečnih kapljic.

XIBU disinfectWALL
Št. art. 4110600550

Lovilec odvečnih kapljic za XIBU senseDI-
SINFECT podajalnik. Za stensko montažo. 
Ščiti vaša tla pred dezinfekcijskim sreds-
vom, ki kaplja iz rok.

XIBU disinfectFLOOR
Št. art. 4110600350

Stojalo primerno za mobilno postavitev 
podajalnikov dezinfekcije. Primerno za 
sprejemnice npr. v: restavracijah,
hotelih, itd.

XIBU CROWN
Št. art. 4111206367

Držalo za etikete z informacijami o izdelku, 
za namestitev na vrh podajalnika (XIBU 
senseFOAM), za držalo primerne so na 
razpolago tudi etike (XIBU LABEL).

XIBU display
Št. art. 4900602300

Pokrov za podajalnik sredstva za 
razkuževanje z navodilom za raz-
kuževanje rok.

XIBU CROWN DISINFECT
Št. art. 4111206350

Držalo za etikete z informacijami o izdelku, 
za namestitev na vrh podajalnika (XIBU 
senseDISINFECT), za držalo primerne so 
na razpolago tudi etike (XIBU LABEL).

Opcije+



septLIQUID SENSITIVE  6 x 700 ml Št. art. 4110705804

n Higienično in kirurško razkuževanje rok  
n Učinkovito proti noro in rotavirusom  
n Primerno za osebe z občutljivo kožo
n Brez parfumov in barvil

septLIQUID PLUS 6 x 700 ml  Št. art. 4110704603

n Virucidno po EN 14476
n Učinkuje v 15 sekundah proti norovirusom.
n Brez dolgotrajnih učinkovin, ki se nalagajo 
n Koža ga izredno dobro prenaša

XIBU senseDISINFECT 
Brezdotični podajalnik za tekoče sredstvo za razkuževanje rok    Št. art. 4110600250

XIBU senseDISINFECT je bil posebej razvit za uporabo v bolnišnicah, saj oddaja razkuževalno sredstvo 
v različno velikih količinah. Kolikor večja količina sredstva je na roki, toliko daljši je čas učinkovanja - kjer 
sredstvo izhlapi. Poleg tega podajalnika ni potrebno posebej pripraviti, zaradi zrakotesne vreče vacuum-
BAG, zaprtega sistema oddajanja in antibakterijskih delov iz umetne mase.

„Razkuževanje rok in čiščenje lahko opravimo z le enim podajalnikom. Pose-
bej za področja, kjer je vzporedno potrebno higienično razkuževanje rok in umivanje rok.  
Brezalkoholni izdelki za razkuževanje so izredno primerni za izhode v sili ali za področja, kjer pacienti ne 
smejo priti v stik z alkoholnimi izdelki. Idealno tudi za toaletne prostore namesto običajnega mila, da se 
prepreči prenos klic na druga področja.“

XIBU senseFOAM 
Brezdotični podajalnik s peno za razkuževanje rok     Št. art. 4110201050

Podajalnik XIBU XL je primeren za  uporabo na področjih z visoko frekvenco, kjer je potrebna hitra 
oddaja izdelka. Zaradi zaščite pred pršenjem vode je možna uporaba tudi v mokrih prostorih. V 
povezavi z gelom za razkuževanje rok septDES GEL, ki ga koža dobro prenaša, ponuja podajalnik 
celo leto zaščito pred norovirusi.

XIBU XL senseFLUID 
Senzorski podajalnik za razkuževanje rok z gelom                Št. art. 4110301070

septDES GEL  Št. art. 4110708639

n Gel je priročen za uporabnike brez vaje 
n Virucidno po EN 14476 
n Učinkuje v 15 sekundah proti norovirusom 
n Izredne vlažilne lastnosti 
n Popolno v kombinaciji z drugimi XIBU XL podajalniki  
      za nego kože 

septDES GEL učinkuje..

Higienično razkuževanje rok
po ÖGHMP/VAH/EN 1500

konc. 30 sek.

Kirurško razkuževanje rok
po ÖGHMP/VAH/EN 12791

konc. 90 sek.

Tuberkulocidno, mikobaktericidno – Humana medicina
po EN 14348

konc. 15 sek.

Učinkovito proti virusom brez ovoja
po EN 14476

konc. 60 sek.

Učinkovito proti norovirusom (MVN
po EN 14476

konc. 15 sek.

septDES FOAM  6 x 600 ml Št. art. 4110708703

n Brezalkoholna pena za razkuževanje rok po EN 1500
n Uporabno tudi kot milo z vodo po EN1499
n Za umivanje celega telesa pri multiresistentnih klicah
      (MRSA, VRE) po EN 13727
n Lahko ostane na koži brez pranja
n Diskretno diši po pomarančah

septDES FOAM učinkuje.

Higienično pranje rok
po ÖGHMP/VAH/EN 1499

konc. 30 sek.

Higienično razkuževanje rok
po ÖGHMP/VAH/EN 1500

konc. 60 sek.

Baktericidno – Humana medicina
po EN 13727

konc. 15 sek.

Levurocidno, fungicidno – Humana medicina
po EN 13624

konc. 15 sek.

Učinkovito proti virusom z ovojem
po RKI/DVV

konc. 60 sek.

septLIQUID SENSITIVE učinkuje..

Higienično razkuževanje rok po ÖGHMP/VAH/EN 1500 konc. 30 sek.

Kirurško razkuževanje rok po ÖGHMP/VAH/EN 12791 konc. 90 sek.

Tuberkulocidno, mikobaktericidno po EN 14348       konc. 30 sek.

Učinkovito proti virusom z ovojem po RKI/DVV konc. 15 sek.

Učinkovito proti virusom z ovojem po EN 14476 konc. 15 sek.

Učinkovito proti norovirusom (MNV) po EN 14476 konc. 60 sek.

Učinkovito proti rota virusom po EN 14476 konc. 15 sek.

septLIQUID PLUS učinkuje..

Higienično razkuževanje rok po ÖGHMP/VAH/EN 1500 konc. 30 sek.

Kirurško razkuževanje rok po EN 12791 konc. 90 sek.

Učinkovito proti rotavirusom po EN 14476 konc. 30 sek.

Učinkovito proti norovirusom (MNV) po EN 14476 konc. 15 sek.

Učinkovito proti virusom brez ovoja po EN 14476 konc. 60 sek.

septDES FOAMSOAP  6 x 600 ml Št.art. 411070960300

n Dezinfekcijsko milo za higiensko pranje rok v skladu z 
      EN 1499
n Idealno kot milo za javne sanitarije in sanitarije zaposlenih
n Brezalkoholno, ščiti kožo pred izsušitvijo
n Diši po grenivkah in daje mehek občutek kože

septDES FOAMSOAP učinkuje. 

Higienično razkuževanje rok
po EN 1499

konc. 60 sek.


