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Дезинфекция на ръце
	 	 Hagleitner	сигурност	в	дозирането!

Дозатори за дезинфекция на ръце

Консумативи

Всички	 продукти	 на	 Hagleitner	 са	 оптимално	 съгласувани	 със	
системата	 дозатори	 Hagleitner	 и	 предлагат	 с	 това	 перфектна	
комбинация,	за	да	се	дозират	сигурно	препарати	за	дезинфек-
ция	на	ръце.	Фактът,	че	фирма	Hagleitner	извършва	всичко	сам,	
от	 разработването	 до	 цялостния	 дозатор,	 прави	 дозиращите	
системи	ненадминати.	Ние	предлагаме	най-съвременно	произ-
водство	на	дозатори,	които	са	проектирани,	разработени	и	про-
изведени	на	място	с	най-висока	точност.	Made	in	Austria.

Ръцете	играят	централна	роля	за	предаването	на	причинители	на	болести.	Продуктите,	на	които	можете	да	
разчитате,	доказано	работят	и	същевременно	се	грижат	за	кожата	и	Ви	карат	с	това	да	се	чувствате	добре.	
Hagleitner	придава	голямо	значение	на	безопасността.	Поради	тази	причина	нашите	продукти	имат	 
международно	признат	сертификат	и	изпълняват	всички	 
EN	стандарти.	Това	също	Ви	дава	сигурността,	от	която	се	нуждаете.	

ПРЕДИМСТВА
n Безконтактни, хигиенични дозатори

n Не е необходима подготовка на дозаторите 

n Благодарение на резервна опаковка и LED-индикатор за  
       ниво на консуматива те никога не остават празни

n Лесни за почистване повърхности

n Съвременният дизайн отразява висок хигиенен стандарт

n Хибридните дозатори са съвместими с хигиенния  
       портал/ senseMANAGEMENT на Hagleitner 

n Чрез употребата на компютърен шлюз е възможно 24    
       часа, 7 дни в седмицата да се извършва точна оценка на 
       данните на дозатора 

n Налице е избор от различни енергийни източници 
      (Акумулаторна батерия, захранващ блок, energyBOX)

n Регулируемо количество на дозиране 

n Гъвкави възможности за разполагане

n Всички дозатори XIBUся визуално съвместими един с 
       друг
 

ПРЕДИМСТВА
n Особено щадящи кожата

n Дерматологично експертно мнение

n Включени в списъците на VAH / ÖGHMP

n Изпълняват всички общи EN стандарти

n Отговарят без ограничения на Европейската  
      разпоредба за биоцидите

n Не съдържат силикони, парабени, натрупващи се  
      дългосрочни активни съставки и оцветители

XIBU

ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ  
БЪЛГАРИЯ ЕООД 
1592 София,   
бул. Христофор Колумб 70
Телефон +359 (0)2 963 29 01 Факс +359 (0)2 
963 05 86 
sofia@hagleitner.bg

XIBU TABLE hybrid
Арт. № 4110601850

XIBU XL disinfectTABLE
Арт. № 4110600950

Подвижна стойка за маса за дозатор 
XIBU, с вградена тава

XIBU WALL disinfect
Арт. № 4110600550

Тава за дозатор XIBU DISINFECT, за 
монтаж на стената. Предпазва пода от 
евентуално капещо от ръцете  
дезинфекциращо средство.

XIBU FLOOR hybrid
white Арт. № 4110601950

XIBU XL disinfectFLOOR
white Арт. № 4110601150

Подвижна стойка за под за поставяне 
на дозатор на дезинфекциращо сред-
ство. Идеален за входните зони напр. в 
ресторанти, хотели, старчески домове, 
болници и др.

XIBU CAP white
Арт. № 4111209150 

Държач на етикет за продуктова ин-
формация в горната част на дозатора 
XIBU. На разположение са и подходящи 
за държача етикети (CAP LABEL).

CAP LABEL septDES FOAM
Арт. № 4111209900 

CAP LABEL septDES 
FOAMSOAP
Арт. № 4111210000
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чрез energyBOX S/M/L 

С	 особено	 дълговечния	 energyBOX	 Вие	 избирате	 устойчиво	
и	 иновативно	 енергийно	 решение.	 Hagleitner	 взима	 празния	 
energyBOX	и	го	рециклира	отново	по	екологичен	начин.

чрез захранващ блокl: powerPACK ADAPTER hybrid 

Този	 захранващ	 блок	 свързва	 вашия	 дозатор	 XIBU	 директно	
към	електрическата	мрежа.	В	комбинация	с	powerPACK	ex	или	
powerPACK	 in	 е	 подходящ	както	 за	монтаж	на	стена,	 така	и	 за	
вграждане.

чрез акумулаторна батерия: rechargePOWER

При	rechargePOWER	hybrid	става	дума	за	презареждаща	се	аку-
мулаторна	батерия.	Ако	тя	е	разредена,	powerSTATION	предлага	
място	за	 зареждане	на	две	акумулаторни	батерии.	С	разшире-
нието	на	powerSTATION	можете	да	зареждате	едновременно	до	
осем	акумулаторни	батерии.

Вашата енергия –  
Ваше решение
Дозаторите	XIBU	hybrid	могат	да	получават	енергия	по	три	начи-
на:

Мобилно  
приложение XIBU

Hagleitner  
портал за хигиена

Цифрово управление  
Вашето санитарно 
помещение

Един	поглед	към	смарт-
фона	е	достатъчен	–	и	
ценните	данни	от	доза-
тора	са	налице:	Данни	за	
нивото	на	консумативите,	
снабдяването	с	електри-
ческа	енергия	и	необхо-
димостта	от	обслужване. 

• 25	%	по 
малко	разходи	за	
обслужване

• 30	%	повече 
удовлетвореност	на	
потребителите

• 100	%	повече	безо-
пасност	за	всички

Общ поглед върху всички ваши дозатори –  
нашият портал за хигиена го прави възможно!

При	кои	от	Вашите	дозатори	има	такава	 
потребност	от	действие?
Порталът	за	хигиена	показва	вашата	информа-
ция	–	онлайн,	винаги	актуална!



septLIQUID SENSITIVE  6 × 700 мл Арт. № 4110705804

n 	За	хигиенна	и	хирургическа	дезинфекция	на	ръцете	
n Ефективен	срещу	корона-	и	ротавируси 
n Подходящ	за	чувствителна	кожа
n Без	съдържание	на	парфюм	и	оцветители
n Полагане	на	грижи	дезинфекциране	в	едно

septLIQUID PLUS  6 × 700 мл  Арт. № 4110704603

n Вирусоциден	съгл.	EN	14476
n Ефективен	след	15	секунди	срещу	норовируси
n Не	съдържа	активни	съставки	с	дългосрочен			
	 кумулативен	ефект
n Изключителна	толерантност	към	кожата
n Дискретно	ароматизиран

XIBU DISINFECT hybrid 
Безконтактни дозатори за течни препарати за дезинфекция на ръце  

Арт. № 4110601750

XIBU DISINFECT hybrid е подходящ не само за употреба в здравни учреждения, но и навсякъде, къ-
дето се изисква дезинфекция на ръце за защита и безопасност. Количеството на дозиране на дезин-
фекциращото средство може да бъде индивидуално настроено чрез мобилното приложение XIBU 
на Hagleitner. Благодарение на своята конструкция, дозаторът не се нуждае от термична подготовка. 
Оценен и утвърден от акредитирани тестови центрове, изброени в ÖGHMP.

Дезинфекцията на ръцете и почистването на ръцете са обхванати само с един дозатор. XIBU FOAM 
hybrid изпуска дезинфекцираща пяна за ръце за употреба както с вода, така и без вода. Несъдържа-
щите алкохол дезинфекционни продукти са подходящи и за евакуационни пътища или райони, в които 
не се желае контакт с алкохолни продукти. Идеален и за тоалетни, вместо нормален сапун, за да се 
предотврати разпространението на бактерии в други райони. Включен в ÖGHMP.

XIBU FOAM hybrid 
Безконтактни дозатори за пяна за дезинфекция на ръце  

Арт. № 4110220850

XIBU XL senseFLUID е подходящ за използване във високо посещавани зони – а също и 
там, където необходима бърза доставка на продукта. Във връзка с подходящия за кожата 
гел за дезинфекция на ръце septDES GEL, дозаторът предлага целогодишна защита срещу 
вируси с обвивка и без обвивка.

XIBU XL senseFLUID
Безконтактни дозатори за пяна за гел за дезинфекция на ръце  

Арт. № 4110301070

septDES GEL  6 × 1000 мл  Арт. № 4110708639

n Благодарение	на	своята	консистенция	гелът	е	особено	 
						практичен	за	неопитни	потребители 
n Вирусоциден	съгл.	EN	14476 
n Ефективен	след	15	секунди	срещу	норовируси 
n Отлични	хидратиращи	свойства 
n Перфектен	в	комбинация	с	други	дозатори	XIBU	XL	за	
поддържане	на	кожата

Микробиологична ефективност

Хигиенна дезинфекция на ръцете
съгл. ÖGHMP/VAH/EN 1500

конц. 30 сек.

Хирургическа дезинфекция на ръцете
съгл. ÖGHMP/VAH/EN 12791

конц. 90 сек.

Туберкулоциден, микобактерициден – хуманна 
медицина
съгл. EN 14348

конц. 15 сек.

Ефективен срещу вируси с обвивка
съгл. EN 14476 

конц. 30 сек.

Ефективен срещу вируси без обвивка
съгл. EN 14476

конц. 60 сек.

Ефективен срещу норовируси (MVN)
съгл. EN 14476

конц. 15 сек.

septDES FOAM  6 × 600 мл Арт. № 4110708703

n Пяна	несъдържаща	алкохол	за	хигиенична	дезинфекция	на	ръцете	 
						съгласно	EN	1500 
n За	хигиенично	измиване	на	ръцете	съгласно	EN	1499
n За	измиване	на	цялото	тяло	при	мултирезистентни	микроби	
						(MRSA,	VRE)	съгласно	EN	13727
n Може	без	измиване	да	остане	върху	кожата
n Нежен	аромат	на	портокал

Микробиологична ефективност

Хигиенна дезинфекция на ръцете
съгл. ÖGHMP/VAH/EN 1500

конц. 60 сек.

Хигиенично измиване на ръцете
съгл. ÖGHMP/VAH/EN 1499

конц. 30 сек.

Бактерициден – хуманна медицина
съгл. EN 13727

конц. 15 сек.

Лавроциден, фунгициден – хуманна медицина
съгл. EN 13624

конц. 15 сек.

Ефективен срещу вируси с обвивка
съгл. EN 14476

конц. 30 сек.

septDES FOAMSOAP  6 × 600 мл Арт. № 411070960300

n Дезинфекцираща	сапунена	пяна	за	хигиенно	 
						миене	на	ръце		съгласно		EN	1499
n Идеален	за	употреба	в	обществени	тоалетни	и	тоалетни	за	
						служители
n Не	съдържа	алкохол	и	кара	кожата	да	се	чувства	мека
n Нежен	аромат	на	грейпфрут

Микробиологична ефективност

Хигиенично измиване на ръцете
съгл. EN 1499

конц. 60 сек.

Микробиологична ефективност

Хигиенна дезинфекция на ръцете съгл. ÖGHMP/VAH/EN 1500 конц. 30 сек.

Хирургическа дезинфекция на ръцете съгл. ÖGHMP/VAH/EN 
12791

конц. 90 сек.

Туберкулоциден, микобактерициден съгл. EN 14348 конц. 30 сек.

Ефективен срещу вируси с обвивка съгл. RKI/DVV/EN 14476 конц. 15 сек.

Ефективен срещу ротавируси съгл. EN 14476 конц. 15 сек.

Ефективен срещу норовируси (MNV) съгл. EN 14476 конц. 60 сек.

Микробиологична ефективност

Хигиенна дезинфекция на ръцете съгл. ÖGHMP/VAH/EN 1500 конц. 30 сек.

Хирургическа дезинфекция на ръце съгл. EN 12791 конц. 90 сек.

Ефективен срещу вируси без обвивка съгл. EN 14476 конц. 60 сек.

Ефективен срещу вируси с обвивка съгл. EN 14476 конц. 30 сек.

Ефективен срещу ротавируси съгл. EN 14476 конц. 30 сек.

Ефективен срещу норовируси (MNV) съгл. EN 14476 конц. 15 сек. Ефективен срещу вируси с обвивка
съгл. EN 14476

конц. 30 сек.

Цифрова компетентност за санитарното помещение
Линия	на	дозатор	XIBU	на	Hagleitner



Дезинфекция на ръце – приложимост навсякъде.
HAGLEITNER осигурява сигурност на дозирането, независимо къде се намирате.

septLIQUID SENSITIVE
20 x 150 мл        Арт.№ 4110708703

septDES GEL
30 x 50 мл        Арт.№ 4120101909
10 x 215 мл        Арт. № 4110708636

septDES FOAM
50 мл          Арт. № 4120102209

Нашите висококачест-
вени дезинфекционни 
средства – septLIQUID sensitive, 
septDES GEL и septDES FOAM – са 
на разположение за Вас и в малки 
количества за оптимална сигурност 
навсякъде. Независимо дали посе-
щавате болни у дома или в мобилни 
съоръжения за осигуряване на гри-
жи, Вие винаги сте оптимално обо-
рудвани. 

Не съдържаща алкохол пяна за дезинфекция на ръце съгласно EN 1500, 
както и за почистване и измиване на ръце съгласно EN 1499. Дерматоло-
гично тестван. Приложима с и без вода.

Готов за употреба алкохолен разтвор за хигиенична дезинфекция на ръце 
съгласно EN 1500 и хирургическа дезинфекция на ръце съгласно EN 
12791. Включен в списъците на VAH / ÖGHMP и дерматологично тестван. 
Ефективен срещу вируси с обвивка и норовируси. Подходящ за страдащи 
от алергии, тъй като е без парфюм и оцветители.

Вируцид, гел на алкохолна основа за дезинфекция на ръцете. Не съдържа 
активни съставки с дългосрочен кумулативен ефект, а също и силикон, 
сапуни и оцветители.

LUNA 2.0 DISINFECT white Арт. № 4110401550

Механичен дозатор за дезинфекция на ръце
 Удобен за използване с една ръка или с лакът
 индикаторът за ниво на консуматива повишава ефективността
 Гъвкав монтаж на дозатора благодарение на залепващата подложка
 Консуматив защитен срещу злоупотреба
 Решението за по-рядко посещавани зони



www.hagleitner.com

Безопасност, когато сте на път!
HAGLEITNER осигурява сигурност на дозирането, независимо къде се намирате.

wcDISINFECT
50 мл          Арт. № 4120102109

careMOUSSE
50 мл          Арт. № 4120102009

septDES FOAM
50 мл          Арт. № 4120102209

Комплект за хигиена на ръцете handHYGIENE KIT
          Арт. № 4120102800

В допълнение към нашата висококачествена дезинфекция на ръцете 
ние Ви предлагаме оптимална всестранна защита с нашите дезинфекци-
ращи продукти, когато сте на път.

Не съдържаща алкохол пяна за дезинфекция на ръце съгласно EN 1500, 
както и за почистване и измиване на ръце съгласно EN 1499. Дерматоло-
гично тестван. Приложима с и без вода.

Идеален за мобилна употреба – осигурява оптимално по-
чистване и защита за ръцете Ви, дори когато сте на път. В 
зависимост от вида на замърсяването и областта на при-
ложение, се предлагат следните продукти: handPROTECT 
(50 мл) за защита на кожата на ръцете, creamSOAP (50 мл) 
и abrasivUNIVERSAL (150 мл) за почистване, handCREAM (50 
мл) за подхранване кожата на ръцете, както и septDES GEL 
(50 мл) за дезинфекция.

Почистваща пяна за тоалетни седалки с бързо дезинфекциращо действие. 
Без алкохол и поради това изключително щадяща материала. Дерматоло-
гично тествана и включена в списъка на ÖGHMP.

За навлажняване на суха тоалетна хартия. Изключително подходящ за 
поддържане на идеална интимна хигиена. Особено хидратиращ благода-
рение на съставката алое вера. Дерматологично тествана за кожни раз-
дразнения и алергии.


