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Dezinfecția mâinilor
  Hagleitner dozează siguranță!

Dispenser pentru dezinfecția mâinilor

Rezerve

HAGLEITNER HYGIENE ROMÂNIA SRL 
077135 Mogoşoaia, jud. Ilfov,  
Şos. Bucureşti Târgovişte nr. 12A  
Tel: +40 21 3032160,  
Fax: +40 21 3032161
E-Mail: bucuresti@hagleitner.ro

Toate produsele Hagleitner sunt adaptate în mod optim la sistemele 
Hagleitner de dozare și oferă astfel o combinație perfectă pentru a 
doza în mod sigur dezinfectantul pentru mâini. Faptul că Hagleitner 
concepe și produce totul, începând de la elaborarea conceptului și 
până la dispenserul complet, face sistemele de dozare imbatabile. 
Dispunem de cea mai modernă linie de producție, unde dispenserele 
sunt concepute, dezvoltate, fabricate și asamblate cu cea mai mare 
precizie. Made in Austria.

Mâinile au un rol central în transmiterea agenților patogeni. Produse pe care vă puteți 
baza, care după cum este dovedit au efect și care în același timp îngrijesc pielea și îi dau 
o senzație plăcută. Hagleitner pune preț pe siguranță. Din acest motiv produsele noas-
tre dețin certificate recunoscute internațional și îndeplinesc toate normele EN. Acesta 
este un alt aspect care vă oferă siguranța de care aveți nevoie. 

AVANTAJE
n Dispensere igienice, fără atingere

n Nu este necesară tratarea și condiționarea periodică a  
      dispenserelor 

n Mulțumită rezervorului de rezervă și afișării nivelului de  
      încărcare cu LED, dispenserele nu rămân niciodată goale

n Suprafața dispenserelor este foarte ușor de curățat

n Designul modern reflectă un standard înalt de igienă

n Hybrid dispenserele sunt compatibile cu portal de  
      igienă / Hagleitner senseMANAGEMENT 

n Prin utilizarea unui gateway poate avea loc timp de 24 de 
      ore, 7 zile pe săptămână o evaluare corectă a datelor 
      dispenserului 

n Aveți la dispoziție diverse surse de energie 
      (Acumulator, adaptor, energyBOX)

n Cantitate reglabilă a porţiei 

n Posibilități flexibile de poziționare

n Toate dispenserele XIBU sunt armonizate optic între ele
 

AVANTAJE
n Este foarte bine suportat de piele

n Expertiză dermatologică

n Aprobat de VAH / ÖGHMP

n Îndeplinește toate normele EN uzuale

n Corespund perfect regulamentului european  
     pentru biocide

n Fără silicon, parabeni, substanțe active care, în timp,  
      s-ar putea acumula în piele, fără coloranți C
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XIBU

XIBU TABLE hybrid
Cod art. 4110601850

XIBU XL disinfectTABLE
Cod art. 4110600950

Suport mobil cu picior scurt, cu tavă de 
scurgere integrată, pentru dispenserele 
XIBU

XIBU WALL disinfect
Cod art. 4110600550

Tavă de scurgere pentru XIBU DISIN-
FECT dispenserul, pentru montaje pe 
perete. Protejează eventual pardoseala 
dumneavoastră de dezinfectantul, care ar 
putea picura.

XIBU FLOOR hybrid
white Cod art. 4110601950

XIBU XL disinfectFLOOR
white Cod art. 4110601150

Suport mobil cu picior pentru așezarea 
dispenserelor de dezinfectant. Ideal pentru 
intrări în restaurante, hoteluri, centre de 
îngrijire, spitale, etc.

XIBU CAP white
Cod art. 4111209150 

Suport de etichetă cu informații despre 
produs, de deasupra dispenserului XIBU. 
Pentru acest suport sunt disponibile 
etichetele cu descrierea produsului utilizat 
în dispenser (CAP LABEL).

CAP LABEL septDES FOAM
Cod art. 4111209900 

CAP LABEL septDES FOAM-
SOAP
Cod art. 4111210000

Opțiuni +

prin energyBOX S/M/L 

Alegând energyBOX cu o durată de viață extrem de mare, decideți asu-
pra unei soluții energetice sustenabile și inovative. Hagleitner vă preia  
energyBOX și o pregătește din nou într-un mod ecologic.

Prin adaptor: powerPACK ADAPTER hybrid 

Acest adaptor vă conectează dispenserul XIBU direct la rețeaua elec-
trică. Împreună cu powerPACK ex sau powerPACK in se poate monta 
pe perete sau în tencuială.

Prin acumulatori: rechargePOWER

La rechargePOWER hybrid este vorba de un acumulator reîncărca-
bil. Dacă este gol, powerSTATION oferă locuri de încărcare pentru doi 
acumulatori. Cu powerSTATION extension se pot încărca simultan 
până la opt acumulatori.

Energia dvs. –  
decizia dvs.
Dispenserele XIBU hybrid pot folosi energie în trei moduri:

Aplicația XIBU Portalul  
de igienă HagleitnerManagementul digi-

tal al grupurilor dvs. 
sanitare

O privire pe smartphone 
este suficientă – și date im-
portante ale dispenserelor 
sunt la îndemână: informa-
ții referitoare la nivelurile 
de umplere, alimentare 
cu energie și necesar de 
service. 
 
 

• 25% mai puține  
costuri de service

• 30% mai multă  
satisfacție a utilizatorilor

• 100% mai multă sigu-
ranță pentru toți

Aveți acces la toate dispenserele dvs. dintr-o privire 
deoarece portalul nostru dedicat igienei face acest 
lucru posibil!

La care dintre dispenserele dvs. este necesară 
intervenția și de ce fel?
Portalul de igienă Hagleitner afișează informațiile 
dvs. online și este actualizat permanent!



septLIQUID SENSITIVE  6 × 700 ml Cod art. 4110705804

n Pentru dezinfectarea igienică și chirurgicală a mâinilor 
n Eficient împotriva coronavirusurilor și a rotavirusurilor 
n Adecvat pentru pielea sensibilă
n Fără parfum și coloranți
n Îngrijește și dezinfectează simultan

septLIQUID PLUS  6 × 700 ml  Cod art. 4110704603

n Virucid conform EN 14476
n Acționează în 15 secunde împotriva norovirusurilor
n Fără substanțe active care, în timp s-ar putea acumula în  
      piele
n Compatibilitate excelentă cu pielea
n Parfumat discret

XIBU DISINFECT hybrid 
Dispenser fără atingere pentru dezinfectarea mâinilor  Cod art. 4110601750

XIBU DISINFECT hybrid este adecvat nu numai pentru utilizare în instituțiile de asistență medicală, ci peste 
tot unde dezinfecția mâinilor asigură protecție și siguranță. Porția de dezinfectant poate fi reglată în mod 
individual prin intermediul aplicației Hagleitner XIBU. Datorită tipului constructiv, dispenserul este realizat 
fără pregătire termică. Omologat și certificat de instituții de certificare acreditate, listat ÖGHMP.

Dezinfecția și curățarea mâinilor sunt asigurate cu un singur dispenser. XIBU FOAM hybrid furnizează 
spumă pentru dezinfecția mâinilor pentru utilizarea cu sau fără apă. Produsele dezinfectante fără alcool, 
se pretează și pentru căile de evacuare sau zonele în care nu se dorește un contact cu produse alcoolice. 
Ideal și pentru toalete, în locul săpunului obișnuit, pentru a preveni o contaminare cu germenii altor zone. 
Certificat ÖGHMP.

XIBU FOAM hybrid 
Dispenser fără atingere cu spuma dezinfectanta pentru mâini  Cod art. 4110220850

XIBU XL senseFLUID este adecvat pentru utilizarea în zone extrem de frecventate – adică acolo 
unde este necesară o livrare rapidă a produsului. Împreună cu gelul de dezinfectare a mâinilor, 
foarte bine suportat de piele, septDES GEL, dispenserul oferă protecție împotriva virusurilor încap-
sulate sau neîncapsulate, pe întreg parcursul anului.

XIBU XL senseFLUID
Dispenser fără atingere, pentru gel dezinfectant de mâini  Cod art. 4110301070

septDES GEL  6 × 1000 ml  Cod art. 4110708639

n Datorită consistenței sale, gelul este extrem de practic pen-
tru utilizatorii neexperimentați 
n Virucid cf. EN 14476 
n Acționează în 15 secunde împotriva norovirusurilor 
n Excelente caracteristici de hidratare 
n Perfect în combinație cu alte dispensere XIBU XL pentru 
îngrijirea pielii

Eficiență microbiologică

Dezinfectare chirurgicală a mâinilor
conform ÖGHMP/VAH/EN 1500

conc. 30 sec.

Dezinfectare chirurgicală a mâinilor
conform ÖGHMP/VAH/EN 12791

conc. 90 sec.

Tuberculocid și micobactericid – medicină umană
conform EN 14348

conc. 15 sec.

Acționează împotriva virusurilor încapsulate
conform EN 14476 

conc. 30 sec.

Acționează împotriva virusurilor neîncapsulate
conform EN 14476

conc. 60 sec.

Eficient împotriva norovirusurilor (MVN)
conform EN 14476

conc. 15 sec.

septDES FOAM  6 × 600 ml Cod art. 4110708703

n Spumă fără alcool pentru dezinfecția igienică a mâinilor  
      conform EN 1500 
n Pentru spălarea igienică a mâinilor conform EN 1499
n Pentru curățarea întregului corp în caz de germeni multirezistenți 
      (MRSA, VRE) conform EN 13727
n Poate rămâne pe piele fără clătire
n Miroase discret a portocală

Eficiență microbiologică

Dezinfectare chirurgicală a mâinilor
conform ÖGHMP/VAH/EN 1500

conc. 60 sec.

Spălare igienică a mâinilor
conform ÖGHMP/VAH/EN 1499

conc. 30 sec.

Bactericid – medicină umană
conform EN 13727

conc. 15 sec.

Levuricid, fungicid – medicină umană
conform EN 13624

conc. 15 sec.

Acționează împotriva virusurilor încapsulate
conform EN 14476

conc. 30 sec.

septDES FOAMSOAP  6 × 600 ml Cod art. 411070960300

n Săpun spumă dezinfectant pentru curățarea igienică a mâinilor 
      conform EN 1499
n Ideal pentru utilizarea în toalete publice și în toalete pentru angajați
n Fără alcool și lasă în urmă o senzație delicată pe piele
n Miroase discret a grepfrut

Eficiență microbiologică

Spălare igienică a mâinilor
conform EN 1499

conc. 60 sec.

Eficiență microbiologică

Dezinfectare igienică a mâinilor conform ÖGHMP/VAH/EN 1500 conc. 30 sec.

Dezinfectare chirurgicală a mâinilor conform ÖGHMP/VAH/EN 12791 conc. 90 sec.

Tuberculocid și micobactericid conform EN 14348 conc. 30 sec.

Acționează împotriva virusurilor încapsulate conform RKI/DVV/EN 
14476 

conc. 15 sec.

Acționează împotriva rotavirusurilor conform EN 14476 conc. 15 sec.

Acționează împotriva norovirusurilor (MNV)  conform EN 14476 conc. 60 sec.

Eficiență microbiologică

Dezinfectare igienică a mâinilor conform ÖGHMP/VAH/EN 1500 conc. 30 sec.

Dezinfectare chirurgicală a mâinilor conform EN 12791 conc. 90 sec.

Acționează împotriva virusurilor neîncapsulate conform EN 14476 conc. 60 sec.

Acționează împotriva virusurilor încapsulate conform EN 14476 conc. 30 sec.

Acționează împotriva rotavirusurilor conform EN 14476 conc. 30 sec.

Acționează împotriva norovirusurilor (MNV)  conform EN 14476 conc. 15 sec. Acționează împotriva virusurilor încapsulate
conform EN 14476

conc. 30 sec.

Competență digitală în grupul sanitar
XIBU linia de dispensere de la Hagleitner



Dezinfecția mâinilor – disponibilă peste tot.
HAGLEITNER donează securitate, indiferent unde tocmai vă aflați.

septLIQUID SENSITIVE
20 x 150 ml    Cod art. 4110708703

septDES GEL
30 x 50 ml    Cod art. 4120101909
10 x 215 ml    Cod art. 4110708636

septDES FOAM
50 ml     Cod art. 4120102209

Dezinfectanții noștri de înaltă calitate – 
septLIQUID sensibile, septDES GEL și 
septDES FOAM – există pentru dum-
neavoastră și în cantități mici, pentru 
securitatea optimă peste tot. Fie în vizite 
la bolnavi acasă, fie în unități de îngrijire 
mobile, sunteți întotdeauna dotați optim. 

Spumă fără alcool pentru dezinfecția mâinilor conform EN 1500 
precum și pentru curățarea și spălarea igienică a mâinilor conform 
EN 1499. Verificat dermatologic. Utilizabil cu și fără apă.

Soluție gata preparată pe bază de alcool, pentru dezinfectarea 
mâinilor în conformitate cu EN 1500 și dezinfectarea chirurgicală a 
mâinilor, conform EN 12791. Articol listat VAH/ÖGHMP și verificat 
dermatologic. Acționează împotriva virusurilor încapsulate și no-
rovirusurilor. Adecvat pentru alergici, deoarece nu conține parfum 
sau colorant.

Gel pentru dezinfecția mâinilor pe bază de alcool, virucid. Lipsit de 
substanțe active care în timp s-ar putea acumula, precum și de 
silicon, săpun și colorant.

LUNA 2.0 DISINFECT white Cod art. 4110401550

Dispenser mecanic pentru dezinfecția mâinilor
 Confortabil în utilizarea cu o mână sau cu cotul
 Indicatorul nivelului de umplere crește eficiența
 Montaj flexibil al dispenserului, datorită benzii adezive
 Completare protejată împotriva manipulării
 Soluția pentru zonele puțin frecventate



www.hagleitner.com

Siguranță în călătorii!
HAGLEITNER donează securitate, indiferent unde tocmai vă aflați.

wcDISINFECT
50 ml     Cod art. 4120102109

careMOUSSE
50 ml     Cod art. 4120102009

septDES FOAM
50 ml     Cod art. 4120102209

handHYGIENE KIT
     Cod art. 4120102800

Pe lângă dezinfectanții noștri pentru mâini, de înaltă calitate, vă 
oferim protecție optimă completă cu produsele noastre de dezin-
fectare în călătorii.

Spumă fără alcool pentru dezinfecția mâinilor conform EN 1500 
precum și pentru curățarea și spălarea igienică a mâinilor conform 
EN 1499. Verificat dermatologic. Utilizabil cu și fără apă.

Ideal pentru utilizarea mobilă - asigură curățarea și protecția op-
timă a mâinilor dvs. și când vă aflați în călătorii. În funcție de ti-
pul de murdărie și de domeniul de utilizare, vă stau la dispoziție 
handPROTECT (50 ml) pentru protecția pielii, creamSOAP (50 ml), 
și abrasivUNIVERSAL (150 ml) pentru curățare, handCREAM (50 
ml) pentru îngrijirea pielii, precum și septDES GEL (50 ml) pentru 
dezinfectare.

Spumă de curățat pentru colace de toaletă cu acțiune dezinfec-
tantă rapidă. Articol fără alcool, și de aceea foarte prietenos cu 
materialele. Testat dermatologic și listat ÖGHMP.

Pentru umezirea hârtiei igienice uscate. Excelentă pentru o igienă 
intimă perfectă. Extrem de hidratantă datorită extractului de Aloe 
Vera. Testat dermatologic în privința iritațiilor și alergiilor.


