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Kézfertőtlenítés
  A Hagleitner biztonságot adagol!

Kézfertőtlenítő adagoló

Utántöltők

HAGLEITNER HYGIENE  
ÖSTERREICH GmbH
Lunastraße 5
5700 Zell am See 

Tel. +43 5 0456 
Fax +43 5 0456 7777 
office@hagleitner.at

Minden Hagleitner termék a Hagleitner adagolórendszereknek meg-
felelően lett kifejlesztve, és ezáltal tökéletes kombinációt kínál a kéz-
fertőtlenítő szerek biztos adagolásáshoz. Az a tény, hogy a Hagleitner 
a fejlesztéstől a komplett adagolókig mindent maga valósít meg, az 
adagolórendszert verhetetlenné teszi. A legmodernebb adagológyár-
tást adjuk Önnek, ami egy helyen kerül tervezésre, kifejlesztésre, és 
ezek alapján a legalaposabb precízióval gyártásra. Made in Austria.

A kezek központi szerepet játszanak a kórokozók átvitelében. Azok a termékek, amelyekre 
támaszkodhat, amelyek bizonyítottan jól működnek és egyúttal a bőrt is ápolják, jó érzetet 
keltenek. A Hagleitner nagy hangsúlyt fektet a biztonságra. Ezen okból kifolyólag a termékeink 
nemzetközileg elismert tanúsítványokkal rendelkeznek, és megfelelnek az  
EN szabványoknak. Ez is azt a biztonságot adja Önnek, amire szüksége van. 

ELŐNYÖK
n Érintésmentes, higiénikus adagoló

n Az adagoló nem igényel különösebb kezelést 

n A tartaléktanknak és a LED-töltöttség-kijelzőnek  
      köszönhetően sohasem üres

n Könnyen tisztán tartható felület

n A modern dizájn visszatükrözi a magas higiéniai 
      előírásokat

n A Hybrid adagolók kompatibilisek a Higiéniai 
      Portál / Hagleitner senseMANAGEMENT 

n A Gatway használatával a hét 7 napján, 24 órában van  
      lehetőség az adagolóadatok pontos kiértékelésére 

n Különböző energiaforrások állnak rendelkezésre 
      (Akkumulátor, tápegység, energyBOX)

n Beállítható adagolási mennyiség 

n Bárhol felállítható

n Optikailag minden XIBU adagoló illeszkedik egymáshoz
 

ELŐNYÖK
n Különösen bőrbarát

n Bőrgyógyászati szakvélemények

n VAH/ÖGHMP/OTH által belistázott

n Minden EN szabványnak megfelel

n Teljes mértékben megfelel az európai  
      biocid rendeletnek

n Szilikontól, parabénektől, hosszú időn át felhalmozódó  
      károsanyagoktól és színezékektől mentes C
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a XIBU

XIBU TABLE hybrid
Cikkszám: 4110601850

XIBU XL disinfectTABLE
Cikkszám: 4110600950

Mozgatható asztali tartóállvány XIBU 
adagolókhoz, beépített cseppalátéttel

XIBU WALL disinfect
Cikkszám: 4110600550

Cseppalátét a XIBU DISINFECT ada-
golókhoz, fali szerelvényhez. Megvédi a 
padlót az esetlegesen a kézről lecsöppenő 
fertőtlenítőszertől.

XIBU FLOOR hybrid
white Cikkszám: 4110601950

XIBU XL disinfectFLOOR
white Cikkszám: 4110601150

Mozgatható padló állvány fertőtlenítőszer 
adagolók felállításához. Ajánljuk bejáratok 
mellé pl.: éttermekbe, szállodákba, gondo-
zó-ápoló otthonokba stb.

XIBU CAP white
Cikkszám: 4111209150 

Címketartó a termékinformációkhoz a 
XIBU-adagoló fejrészén. A tartóba illő 
etikettekkel (CAP LABEL) is rendelkezésre 
áll.

CAP LABEL septDES FOAM
Cikkszám: 4111209900 

CAP LABEL septDES FOAM-
SOAP
Cikkszám: 4111210000

Opciók +

energyBOX S/M/L egységen keresztül 

A különösen hosszú élettartamú energyBOX egységgel a fenntart-
ható, innovatív energiaellátás mellett dönt. A Hagleitner elszállítja és  
környezetbarát módon felújítja az energyBOX készüléket.

tápegységen keresztül: powerPACK ADAPTER hybrid 

Ez a tápegység a XIBU adagolóját közvetlenül a villamoshálózathoz 
csatlakoztatja. powerPACK ex-szel illetve powerPACK in-nel falra vagy 
falba szerelhető.

akkumulátoron keresztül: rechargePOWER

A rechargePOWER hybrid esetében egy újratölthető akkumulátorról 
van szó. Ha lemerül, a powerSTATION lehetőséget biztosít két akku-
mulátor feltöltésére. A powerSTATION extension segítségével legfel-
jebb nyolc akkumulátor tölthető egyszerre.

Az Ön enegiája –  
az Ön döntése
A XIBU hybrid adagolók háromféleképpen tudnak energiát felvenni:

XIBU App Hagleitner  
Higiéniai Portál

Digitális menedzsment  
mosdóhelyiségeiben

Elég egyetlen pillantást 
vetnie a telefonra, és máris 
kéznél vannak az értékes 
adagolóadatok: információk 
a töltésszintre, az energia-
ellátásra és a szervizigényre 
vonatkozóan. 
 
 

• 25%-kal kevesebb  
szervizráfordítás

• 30%-kal nagyobb  
felhasználói elégedett-
ség

• 100%-kal magasabb 
biztonság  
mindenki számára

Az összes adagoló áttekintése –  
Higiéniai Portálunkon ez is lehetséges!

Melyik adagolójánál milyen 
beavatkozások szükséges?
A Higiéniai Portál minden információt megmutat –  
online és mindig naprakészen!



septLIQUID SENSITIVE  6 × 700 ml Cikkszám: 4110705804

n  Higiénikus és sebészeti kézfertőtlenítéshez 
n Hatásos a korona- és a rotavírusok ellen 
n Alkalmas érzékeny bőrre
n Illatanyag- és színezékmentes
n Ápol és fertőtlenít egyben

septLIQUID PLUS  6 × 700 ml  Cikkszám: 4110704603

n Vírusölő az EN 14476 szerint
n 15 mp-en belül hat a norovírusok ellen
n Mentes a felgyülemlő hosszan ható károsanyagoktól
n Bőrbarát készítmény
n Diszkréten illatosított

XIBU DISINFECT hybrid 
Érintésmentes adagoló kézfertőtlenítő szerhez  Cikkszám: 4110601750

A XIBU DISINFECT hybrid nemcsak egészségügyi intézményekben használható, de bárhol, ahol a kézfertőt-
lenítés gondoskodik a védelemről és a biztonságról. Az fertőtlenítőszer adagolási mennyisége a Hagleitner 
XIBU alkalmazás segítségével egyedileg beállítható. Az adagoló kialakításának köszönhetően nem igényel 
hőkezelést. Akkreditált vizsgálóközpontok által bevizsgálva és jóváhagyva, megtalálható az ÖGHMP listán.

Kézfertőtlenítés- és tisztítás egyetlen adagolóval megoldva. A XIBU FOAM hybrid a kézfertőtlenítő habot 
vízzel és víz nélkül is képes adagolni. Az alkoholmentes fertőtlenítő termékek olyan vészkijáratoknál vagy 
egyéb területeken is használhatóak, ahol nem kívánatos az alkoholos termékekkel való érintkezés. Ideális 
toalettekben is normál szappan helyett – hogy megakadályozza a baktériumok más területekre történő 
továbbadását. ÖGHMP által bevizsgált.

XIBU FOAM hybrid 
Érintésmentes adagoló kézfertőtlenítő habhoz  Cikkszám: 4110220850

A XIBU XL senseFLUID alkalmas magasan frekventált területeken történő alkalmazásra, – azaz 
olyan helyeken, ahol gyors termékkiosztásra van szükség. A septDES GEL bőrbarát kézfertőtlenítő 
géllel együtt az adagoló egész évben védelmet nyújt a burokkal rendelkező, valamint a burok nélküli 
vírusok ellen.

XIBU XL senseFLUID
Érintésmentes adagoló kézfertőtlenítő gélhez.  Cikkszám: 4110301070

septDES GEL  6 x 1000 ml  Cikkszám: 4110708639

n A konzisztenciájának köszönhetően a gél  
      tapasztalatlan felhasználók számára is különösen praktikus 
n Vírusölő az EN 14476 szerint 
n 15 másodperc alatt hat a norovírusok ellen 
n Kiváló visszazsírzó tulajdonságokkal rendelkezik 
n Tökéletes a bőrápoláshoz más XIBU XL adagolókkal  
      kombinálva

Mikrobiológiai hatékonyság

Higiénikus kézfertőtlenítés
az ÖGHMP/VAH/EN 1500 szerint

konc. 30 mp

Sebészi kézfertőtlenítés
az ÖGHMP/VAH/EN 12791 szerint

konc. 90 mp

Tuberkolocid, mikobaktericid – humán egészségügy
az EN 14348 szerint

konc. 15 mp

Hatékony a burokkal rendelkező vírusok ellen
az EN 14476 szerint 

konc. 30 mp

Hatékony a burkos vírusok ellen
az EN 14476 szerint

konc. 60 mp

Hatékony a norovírusok ellen (MNV)
az EN 14476 szerint

konc. 15 mp

septDES FOAM  6 × 600 ml Cikkszám: 4110708703

n Alkoholmentes hab a higiénikus kézfertőtlenítéshez 
      az EN 1500 szerint 
n A higiénikus kézmosáshoz az EN 1499 szerint
n Egész test lemosására használható a multirezisztens kórokozók ellen   
      (MRSA, VRE) MSZ EN 13727 szerint
n Lemosás nélkül is rajta maradhat a bőrön
n Diszkréten narancs illatú

Mikrobiológiai hatékonyság

Higiénikus kézfertőtlenítés
az ÖGHMP/VAH/EN 1500 szerint

konc. 60 mp

Higiénikus kézmosás
az ÖGHMP/VAH/EN 1499 szerint

konc. 30 mp

Baktericid – humán egészségügy
az EN 13727 szerint

konc. 15 mp

Levurocid, fungicid – humán egészségügy
az EN 13624 szerint

konc. 15 mp

Hatékony a burokkal rendelkező vírusok ellen
az EN 14476 szerint

konc. 30 mp

septDES FOAMSOAP  6 × 600 ml Cikkszám: 411070960300

n Fertőtlenítő habszappan higiénikus 
      kézmosáshoz az EN 1499 szerint
n Ideális látogatói-, beteg- és személyzeti toalettekben történő          
      használatra
n Alkoholmentes, és puha érzetet ad a bőrnek
n Diszkréten grapefruit illatú

Mikrobiológiai hatékonyság

Higiénikus kézmosás
az EN 1499 szerint

konc. 60 mp

Mikrobiológiai hatékonyság

Higiénikus kézfertőtlenítés az ÖGHMP/VAH/EN 1500 szerint konc. 30 mp

Sebészeti kézfertőtlenítés az ÖGHMP/VAH/EN 12791 szerint konc. 90 mp

Tuberkolocid, mikobaktericid az EN 14348 szerint konc. 30 mp

Hatékony a burkos vírusok ellen az RKI/DVV/EN 14476 szerint konc. 15 mp

Hatékony a rotavírusok ellen az EN 14476 szerint konc. 15 mp

Hatékony a norovírusok ellen (MNV) az EN 14476 szerint konc. 60 mp

Mikrobiológiai hatékonyság

Higiénikus kézfertőtlenítés az ÖGHMP/VAH/EN 1500 szerint konc. 30 mp

Sebészeti kézfertőtlenítés az EN 12791 szerint konc. 90 mp

Hatékony a burok nélküli vírusok ellen az EN 14476 szerint konc. 60 mp

Hatékony a burkos vírusok ellen az EN 14476 szerint konc. 30 mp

Hatékony a rotavírusok ellen az EN 14476 szerint konc. 30 mp

Hatékony a norovírusok ellen (MNV) az EN 14476 szerint konc. 15 mp Hatékony a burokkal rendelkező vírusok ellen
az EN 14476 szerint

konc. 30 mp

Digitális szakértelem mosdóhelyiségeiben
XIBU-adagolócsalád a Hagleitnertől



Kézfertőtlenítés – mindenhol rendelkezésre áll.
A HAGLEITNER a biztonságot adagolja, bárhol is legyen.

septLIQUID SENSITIVE
20 x 150 ml    Cikkszám: 4110708703

septDES GEL
30 x 50 ml    Cikkszám: 4120101909
10 x 215 ml    Cikkszám: 4110708636

septDES FOAM
50 ml     Cikkszám: 4120102209

Kiváló minőségű fertőtlenítő szereinket - 
septLIQUID sensitive, septDES GEL és 
septDES FOAM - kis kiszerelésekben 
is meg tudja vásárolni az optimális biz-
tonság érdekében, bárhol legyen is rá 
szükség. Függetlenül attól, hogy otthoni 
vagy mobil ellátó intézményekben törté-
nő beteglátogatásról van szó, Ön mindig 
optimálisan el van látva. 

Alkoholmentes fertőtlenítő hab EN 1500 szerinti kézfertőtlenítés-
re, valamint EN 1499 szerinti tisztításra és higiénikus kézmosásra. 
Bőrgyógyászatilag tesztelt. Vízzel és víz nélkül is használható.

Felhasználásra kész, alkoholos oldat az EN 1500 szerinti higiéni-
kus kézfertőtlenítéshez és az EN 12791 szerinti sebészeti kézfer-
tőtlenítéshez. A VAH / ÖGHMP által listázott, és bőrgyógyászatilag 
tesztelt. Hatékony burkolt és norovírusok ellen. Allergiások számá-
ra is megfelelő, mivel parfüm-, és színezőanyag-mentes.

Vírusölő, alkoholos kézfertőtlenítő gél. A felgyülemlő hosszú 
hatású hatóanyagoktól, valamint szilikon-, szappan- és színe-
zőanyag-mentes.

LUNA 2.0 DISINFECT white Cikkszám: 

4110401550

Mechanikus kézfertőtlenítő adagoló
 Kényelmesen kezelhető egy kézzel vagy könyökkel
 a töltöttség-kijelző a hatékonyságot növeli
 Rugalmas összeszerelés a ragasztócsíknak köszönhetően
 Visszaélések ellen védett utántöltés
 Megoldás kevésbé frekventált területekre



www.hagleitner.com

Biztonság útközben!
A HAGLEITNER a biztonságot adagolja, bárhol is legyen.

wcDISINFECT
50 ml     Cikkszám: 4120102109

careMOUSSE
50 ml     Cikkszám: 4120102009

septDES FOAM
50 ml     Cikkszám: 4120102209

handHYGIENE KIT
     Cikkszám: 4120102800

Kiváló minőségű kézfertőtlenítő szereink mellett az út-
közben használható fertőtlenítőszereinkkel optimális, ál-
talános védelmet nyújtunk.

Alkoholmentes fertőtlenítő hab EN 1500 szerinti kézfertőtlenítés-
re, valamint EN 1499 szerinti tisztításra és higiénikus kézmosásra. 
Bőrgyógyászatilag tesztelt. Vízzel és víz nélkül is használható.

Mobil használatra ideális – kezeinek akár útközben is optimális 
tisztítást és védelmet biztosít. A szennyeződés fajtájától és az al-
kalmazási területtől függően kézvédelemre a handPROTECT (50 
ml), tisztításra a creamSOAP (50 ml), kézápolásra az abrasivUNI-
VERSAL (150 ml), bőrápolásra a handCREAM (50 ml), valamint 
fertőtlenítésre a septDES GEL (50 ml) termékünk áll az Ön rendel-
kezésére.

Toalettülőke fertőtlenítő hab gyors fertőtlenítő hatással. Alkohol-
mentes, ezért kíméli az anyagot. Bőrgyógyászatilag tesztelt, és 
ÖGHMP által listázott.

A száraz toalettpapír benedvesítéséhez. A tökéletes intim higié-
niához alkalmas. Aloe Vera tartalmának köszönhetően kitűnően 
hidratál. Bőrgyógyászatilag allergiára és irritációra tesztelt.


