Dávkovač dezinfekčních prostředků na ruce

Hygienický
portál Hagleitner
Přehled všech vašich dávkovačů –
díky našemu hygienickému portálu!

Stačí jeden pohled na chytrý telefon – a cenná data
dávkovače máte po ruce:
Informace o stavu náplně,
stavu energie i nutnosti
údržby.

Který z vašich dávkovačů potřebuje zásah?
Hygienický portál Hagleitner vám tyto informace
zobrazí – online a vždy aktuálně!

•
•
•

Všechny výrobky Hagleitner jsou optimálně kombinovatelné s našimi dávkovacími systémy, a nabízí tak skvělou kombinaci, aby se
dezinfekční prostředky na ruce bezpečně dávkovaly. Skutečnost,
že společnost Hagleitner uskutečňuje sama všechno od vývoje až
ke kompletnímu dávkovači, činí dávkovací systémy nepřekonatelnými. Nabízíme nejmodernější konstrukci dávkovače, která je na místě zkoncipována, vyvinuta a s nejvyšší přesností vyrobena. Made in
Austria.

VÝHODY

O 25 % nižší
náklady na servis
O 30 % vyšší
spokojenost uživatelů
O 100 % větší bezpečnost pro všechny

Vaše energie –
vaše rozhodnutí
Dávkovače XIBU hybrid mohou získávat energii třemi způsoby:

n

Bezdotykový, hygienický dávkovač

n

Není nutná úprava dávkovače

n

Díky rezervnímu tanku a LED ukazateli plnosti
nikdy prázdný

n

Snadno vyčistitelný povrch

n

Moderní design odráží vysoký hygienický standard

n

Dávkovače Hybrid jsou kompatibilní s hygienickým
portál / senseMANAGEMENT Hagleitner

n

Pomocí brány gateway lze provést přesné vyhodnocení
údaj o dávkovači 24 hodin denně 7 dní v týdnu

n

Na výběr jsou různé zdroje energie
(baterie, síťový zdroj, energyBOX)

č. výr. 4110601850

n

Nastavitelné množství dávky

n

Flexibilní možnost umístění

n

Všechny XIBU dávkovače jsou opticky sladitelné jeden k
druhému

Náplně
prostřednictvím baterie: rechargePOWER
rechargePOWER hybrid je dobíjecí baterie. Pokud je prázdná, nabízí powerSTATION prostor pro dobíjení celkem dvou baterií. Pomocí
powerSTATION extension lze pak současně nabíjet až osm baterií.

prostřednictvím sieťového zdroje: powerPACK ADAPTER
hybrid

Ruce hrají při přenosu původců nemocí hlavní roli. Výrobky, na
které se můžete spolehnout, u nichž bylo prokázáno, že fungují a zároveň pečují o pokožku, vám dávají dobrý pocit. Hagleitner klade velký důraz na bezpečnost. Z tohoto důvodu mají naše
výrobky mezinárodně uznávané certifikáty, splňují všechny
EN normy. Také to Vám dodá jistotu, kterou potřebujete.

VÝHODY
n

Zvláště šetrný k pokožce

Tento síťový zdroj připojí váš dávkovač XIBU přímo k elektřině. Ve spojení s powerPACK ex nebo powerPACK in je vhodný jak pro montáž
na stěnu tak pod omítku.

n

Dermatologické atesty

n

Zalistováno u VAH / ÖGHMP

prostřednictvím energyBOX S/M/L

n

Splňuje všechny EN normy

energyBOX s mimořádně dlouhou životností znamená rozhodnutí pro udržitelné a inovativní energetické řešení. Hagleitner si vyzvedne prázdný zdroj
energyBOX a opět ho ekologicky renovuje.

n

Plně odpovídá evropskému
nařízení o biocidech

n

Bez silikonů, parabenů, dlouhodobě se kumulujících
účinných látek a barviv

+
Možnosti
XIBU TABLE hybrid

XIBU FLOOR hybrid

XIBU XL disinfectTABLE

XIBU XL disinfectFLOOR

Mobilní stojánek na stůl pro dávkovač
XIBU s integrovanou mističkou na
odkapávání

Mobilní stojánek na podlahu k instalaci
dávkovačů na dezinfekční prostředky. Ideální pro vstupní zóny např. do restaurací,
pro hotely, pečovatelské ústavy, atd.

XIBU CAP white

XIBU WALL disinfect

Držák etikety s produktovými informacemi
na vršek XIBU dávkovače. Vhodný také
pro umístění etiket (CAP LABEL).

Mistička na odkapávání pro XIBU DISINFECT dávkovač; k montáži na zeď. Chrání
vaši podlahu před dezinfekčním prostředkem, který může případně
odkapávat z rukou.

č. výr. 4110600950

č. výr. 4111209150

white č. výr. 4110601950
white č. výr. 4110601150

č. výr. 4110600550

CAP LABEL septDES FOAM
č. výr. 4111209900

CAP LABEL septDES FOAMSOAP
č. výr. 4111210000

HAGLEITNER HYGIENE
ČESKO s.r.o.
Komerční 465
251 01 Nupaky
Česká republika
Tel. +420 272 680614 Fax
+420 272 680617
praha@hagleitner.cz

20703235000

Digitální správa
vašich umýváren

XIBU

č. výr.

Aplikace XIBU

www.hagleitner.com

Dezinfekce na ruce
		

Hagleitner dávkuje jistotu!

XIBU FOAM hybrid

Bezdotykový dávkovač na tekutý dezinfekční prostředek na ruce  
č. výr. 4110601750

Bezdotykový dávkovač na dezinfekční pěnu na ruce   č. výr. 4110220850

Berührungsloser Spender für Händedesinfektionsgel  
č. výr. 4110301070

Dezinfekce a mytí rukou je zajištěno jediným dávkovačem. XIBU FOAM hybrid vydává dezinfekční pěnu
na ruce pro použití s vodou i bez vody. Bezalkoholové dezinfekční výrobky se skvěle hodí do únikových
cest nebo tam, kde není žádoucí kontakt s alkoholovým výrobkem. Ideální také pro toalety, namísto normálního mýdla, aby se zamezilo přenosu choroboplodných zárodků jinam. Zapsáno u ÖGHMP.

XIBU XL senseFLUID se hodí pro použití ve vysoce frekventovaných oblastech
– tedy všude tam, kde je zapotřebí rychlé vydávání produktu. Ve spojení s septDES GEL dezinfekčním gelem na ruce, který je šetrný k pokožce, nabízí dávkovač přes celý rok ochranu proti
obaleným i neobaleným virům.

septDES FOAM 6 × 600 ml
č. výr. 4110708703
 Pěna bez alkoholu pro hygienickou dezinfekci rukou
podle EN 1500
 Pro hygienické mytí rukou podle EN 1499
 K mytí celého těla při multirezistentních zárodcích (MRSA, VRE)
dle EN 13727
 Může zůstat bez omytí na pokožce
 Jemně voní po pomerančích

septDES GEL 6 × 1000 ml
č. výr. 4110708639
 Díky své konzistenci je gel obzvlášť
praktický pro nezkušené uživatele
 Virucidní dle EN 14476
 Během 15 sekund působí proti norovirům
 Výborné vlastnosti zpětného promazání
 V kombinaci s dávkovači XIBU XL ideální k
péči o pokožku

XIBU DISINFECT hybrid je vhodný nejen pro použití ve zdravotnických zařízeních, ale všude tam, kde je dezinfekce rukou zapotřebí k zajištění ochrany a bezpečnosti. Množství vydávaného dezinfekčního prostředku
lze individuálně upravit pomocí aplikace Hagleitner XIBU. Díky své konstrukci nevyžaduje dávkovač tepelnou
přípravu. Schváleno a potvrzeno akreditovanými zkušebními instituty, uvedenými v seznamu ÖGHMP.

septLIQUID SENSITIVE 6 × 700 ml
č. výr. 4110705804
 Pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou
 Účinné proti koronavirům a rotavirům
 Určeno pro citlivou pokožku
 Bez parfému a barviv
 Pečuje a dezinfikuje v jednom
Mikrobiologická účinnost
Hygienická dezinfekce rukou dle ÖGHMP/VAH/EN 1500

konc. 30 s.

Chirurgická dezinfekce rukou dle ÖGHMP/VAH/EN 12791

konc. 90 s.

Účinné vůči tuberkulóze, mykobakteriím dle EN 14348

konc. 30 s.

Účinné vůči obaleným virům dle RKI/DVV/EN 14476

konc. 15 s.

Účinné vůči rotavirům dle EN 14476

konc. 15 s.

Účinné proti norovirům (MNV) dle EN 14476

konc. 60 s.

č. výr. 4110704603
septLIQUID PLUS 6 × 700 ml		
 Virucidní dle EN 14476
 Po 15 sekundách působí proti norovirům
 Bez kumulujících se dlouhodobě účinných látek
 Skvěle snášen pokožkou
 Jemně parfémovaný
Mikrobiologická účinnost

Odborné znalosti v oblasti digitálních umýváren
XIBU linka dávkovačů od Hagleitner

XIBU XL senseFLUID

XIBU DISINFECT hybrid

Hygienická dezinfekce rukou dle ÖGHMP/VAH/EN 1500

konc. 30 s.

Chirurgická dezinfekce rukou dle EN 12791

konc. 90 s.

Účinné vůči neobaleným virům dle EN 14476

konc. 60 s.

Účinné vůči obaleným virům dle EN 14476

konc. 30 s.

Účinné vůči rotavirům dle EN 14476

konc. 30 s.

Účinné proti norovirům (MNV) dle EN 14476

konc. 15 s.

Mikrobiologická účinnost

Mikrobiologická účinnost

Hygienická dezinfekce rukou
dle ÖGHMP/VAH/EN 1500

konc. 60 s.

Hygienická dezinfekce rukou
dle ÖGHMP/VAH/EN 1500

konc. 30 s.

Hygienické mytí rukou
dle ÖGHMP/VAH/EN 1499

konc. 30 s.

Chirurgická dezinfekce rukou
dle ÖGHMP/VAH/EN 12791

konc. 90 s.

Baktericidní – humánní medicína
dle EN 13727

konc. 15 s.

Tuberkulocidní, mykobaktericidní – humánní medicína
dle EN 14348

konc. 15 s.

Levurocidní, fungicidní – humánní medicína
dle EN 13624

konc. 15 s.

Účinné vůči obaleným virům
dle EN 14476

konc. 30 s.

Účinné vůči obaleným virům
dle EN 14476

konc. 30 s.

Účinné vůči neobaleným virům
dle EN 14476

konc. 60 s.

Účinný proti norovirům (MVN)
dle EN 14476

konc. 15 s.

septDES FOAMSOAP 6 × 600 ml č. výr. 411070960300
 Dezinfikující pěnové mýdlo k hygienickému
mytí rukou dle EN 1499
 Ideální pro použití na veřejných i zaměstnaneckých toaletách
 Bez alkoholu a zanechává pokožku hebkou
 Jemně voní po grapefruitech
Mikrobiologická účinnost
Hygienické mytí rukou
dle EN 1499

konc. 60 s.

Účinné vůči obaleným virům
dle EN 14476

konc. 30 s.

Dezinfekce rukou – dostupná všude.
HAGLEITNER poskytuje bezpečnost, ať už jste kdekoli.
Naše kvalitní dezinfekční prostředky,
jako je septLIQUID sensitive, septDES
GEL a septDES FOAM, jsou vám k dispozici také v malých množstvích pro
optimální bezpečnost dostupnou všude. Bez ohledu na to, zda navštěvujete
nemocné doma nebo v mobilních pečovatelských zařízeních, budete vždy optimálně vybaveni.

septLIQUID SENSITIVE
20 x 150 ml				

č. výr. 4110708703

Roztok, připravený k okamžitému použití na bázi alkoholu pro hygienickou dezinfekci rukou dle normy EN 1500 a chirurgickou dezinfekci rukou
dle normy EN 12791. Zapsaný na seznamu VAH/ÖGHMP a dermatologicky testovaný. Účinné proti obaleným virům a norovirům. Vhodný pro
alergiky, protože je bezparfémový a bez barviv.

septDES FOAM
50 ml					č. výr. 4120102209

Bezalkoholová pěna na dezinfekci rukou dle EN 1500 a také k čištění a
hygienickému mytí rukou dle EN 1499. Dermatologicky testováno. Lze
použít s vodou i bez vody.

septDES GEL
30 x 50 ml				
10 x 215 ml				

č. výr. 4120101909
č. výr. 4110708636

Virucidní, alkoholický dezinfekční gel na ruce. Bez kumulativních dlouhodobě aktivních složek, bez silikonu, mýdla a barviv.

LUNA 2.0 DISINFECT white č. výr. 4110401550
Mechanický dávkovač dezinfekce rukou
 Snadná obsluha jednou rukou nebo loktem
 Ukazatel stavu náplně zvyšuje efektivnost
 Flexibilní montáž a demontáž dávkovače díky lepicím polštářkům
 Doplňování s ochranou proti zneužití
 Řešení pro méně frekventované oblasti

Bezpečnost na cestách!
HAGLEITNER poskytuje bezpečnost, ať už jste kdekoli.
Kromě našich kvalitních dezinfekčních prostředků na
ruce vám nabízíme optimální všestrannou ochranu díky
našim dezinfekčním přípravkům na cesty.

wcDISINFECT
50 ml					č. výr. 4120102109

Čisticí pěna na záchodová sedátka s rychlým dezinfekčním účinkem. Bez alkoholu a tedy šetrná k materiálu. Dermatologicky testováno a zapsáno na seznamu ÖGHMP.

careMOUSSE
50 ml					č. výr. 4120102009

K navlhčení suchého toaletního papíru. Výborně se hodí pro šetrnou intimní hygienu. Aloe Vera obsažené v pěně poskytuje maximální hydrataci. Dermatologicky testováno na dráždivost pokožky
a alergie.

septDES FOAM
50 ml					č. výr. 4120102209

Bezalkoholová pěna na dezinfekci rukou dle EN 1500 a také k
čištění a hygienickému mytí rukou dle EN 1499. Dermatologicky
testováno. Lze použít s vodou i bez vody.

handHYGIENE KIT
					č. výr. 4120102800

Ideální pro okamžité použití, také na cestách vám dokáže poskytnout optimální čistotu a péči o vaše ruce. Pro různou intenzitu
znečištění a účel použití pro Vás máme v nabídce prostředek na
ochranu pokožky handPROTECT (50 ml), k čištění produkty creamSOAP (50 ml) a abrasivUNIVERSAL (150 ml), péči o pokožku
zajišťuje krém na ruce handCREAM (50 ml) a dezinfekci prostředek septDES GEL (50 ml).

www.hagleitner.com

