•
•

Všetky produkty Hagleitner sú optimálne vhodné na použitie v dávkovacích systémoch Hagleitner a ponúkajú tak skvelú kombináciu
pre bezpečné dávkovanie dezinfekčných prípravkov na ruky. Skutočnosť, že Hagleitner realizuje od vývoja až po kompletný dávkovač
všetko samostatne, robí dávkovacie systémy neporaziteľné. Ponúkame najmodernejšie dávkovače, ktoré sú navrhnuté, vyvinuté a vyrábané s maximálnou presnosťou. Made in Austria.

Prehľad všetkých vašich dávkovačov –
náš portál pre hygienu vám to umožní!

Jeden pohľad na smartfón – a cenné údaje o dávkovačoch máte po ruke:
Informácie o stave náplne,
napájaní a požiadavkách na
údržbu.

•

XIBU

Ako je využívaný každý jeden dávkovač?
Na portáli pre hygienu sa zobrazia vaše informácie
– online a vždy aktuálne!

VÝHODY

O 25 % nižšie
náklady na údržbu
O 30 % vyššia
spokojnosť používateľa
O 100 % vyššia bezpečnosť pre všetkých

Vaša energia –
Vaše rozhodnutie
Dávkovače XIBU hybrid môžu byť napájané tromi spôsobmi:

n

Bezkontaktný hygienický dávkovač

n

Nie je potrebná žiadna príprava dávkovača

n

Nie je nikdy prázdny vďaka rezervnej nádržke
a ukazovateľu LED stavu náplne

n

Ľahko čistiteľný povrch

n

Moderný dizajn odráža vysoké hygienické štandardy

n

Hybridné dávkovače sú kompatibilné s hygienickým
portálom/Hagleitner senseMANAGEMENT

n

Pri použití prístupovej brány môže prebiehať presné
vyhodnotenie údajov dávkovača 24 hodín, 7 dní v týždni

n

K dispozícii sú rôzne zdroje napájania
(akumulátor, sieťový zdroj, energyBOX)

Art.-č. 4110601850

n

Nastaviteľné množstvo dávky

n

Flexibilné možnosti umiestnenia

n

Všetky dávkovače XIBU sú opticky zosúladené

Náplne
z akumulátora: rechargePOWER
Pri rechargePOWER hybrid sa jedná o dobíjateľný akumulátor. Ak je
prázdny, ponúka powerSTATION miesto na dobitie dvoch akumulátorov. S powerSTATION extension môžete súčasne dobíjať až osem
akumulátorov.
zo sieťového zdroja: powerPACK ADAPTER hybrid

Pri prenose choroboplodných zárodkov zohrávajú ruky hlavnú úlohu.
Produkty, na ktoré sa môžete spoľahnúť, ktoré preukázateľne účinkujú a zároveň sa starajú o pokožku, prinášajú dobrý pocit. Spoločnosť
Hagleitner kladie dôraz na bezpečnosť. Z tohto dôvodu majú naše
produkty medzinárodne uznávané certifikáty a zodpovedajú všetkým
normám EN. Aj to vám dá istotu, ktorú potrebujete.

VÝHODY
n

Obzvlášť šetrný k pokožke

n

Dermatologický znalecký posudok

n

Zapísané podľa VAH/ÖGHMP

z energyBOX S/M/L

n

Spĺňa všetky normy EN

Vďaka mimoriadne trvácnemu energyBOX sa rozhodujete pre udržateľné
a inovatívne energetické riešenie. Spoločnosť Hagleitner odoberie Váš
energyBOX a ekologickým spôsobom ho pripraví na opätovné použitie.

n

Absolútne zodpovedajú európskemu nariadeniu
o biocídoch

n

Bez silikónov, parabénov, akumulujúcich
dlhodobých aktívnych látok a farbív

Tento sieťový zdroj pripojí vaše XIBU dávkovače priamo do elektrickej
siete. Sa pripája k sieťovým adaptérom powerPACK ex alebo powerPACK in, čo umožňuje pripojenie do elektrickej siete cez zásuvku,
alebo zabudovaním do steny.

+
Možnosti
XIBU TABLE hybrid

XIBU FLOOR hybrid

XIBU XL disinfectTABLE

XIBU XL disinfectFLOOR

Mobilný stojan na stôl pre dávkovač
XIBU s integrovaným odkvapkávačom

Mobilný stojan na stôl na postavenie
dávkovačov dezinfekčných prostriedkov.
Ideálny do vstupných priestorov do
reštaurácií, hotelov, domovov dôchodcov,
nemocníc a pod.

XIBU CAP white

XIBU WALL disinfect

Držiak štítka s informáciami o produkte pre
hlavnú časť dávkovača XIBU. K dispozícii
sú aj etikety k držiaku (CAP LABEL).

Odkvapkávač pre dávkovač XIBU DISINFECT; na montáž na stenu. Chráni vašu
podlahu pred prípadným odkvapkávaním
dezinfekčného prostriedku z rúk.

Art.-č. 4110600950

Art.-č. 4111209150

white Art.-č. 4110601950
white Art.-č. 4110601150

Art.-č. 4110600550

CAP LABEL septDES FOAM
Art.-č. 4111209900

CAP LABEL septDES FOAMSOAP
Art.-č. 4111210000
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Digitálny manažment
vašich sanitárnych
priestorov

Hygienický
portál Hagleitner

Art.-č.

XIBU App

Dávkovače na dezinfekciu rúk

www.hagleitner.com

Dezinfekcia rúk
		

Hagleitner dodáva istotu!

XIBU FOAM hybrid

Bezkontaktný dávkovač pre tekutý prípravok na dezinfekciu rúk  
Art.-č. 4110601750

Bezkontaktný dávkovač peny na dezinfekciu rúk   Art.-č. 4110220850

Bezkontaktný dávkovač ručného dezinfekčného gélu  
Art.-č. 4110301070

Dezinfekcia a čistenie rúk budú pokryté iba jedným dávkovačom. XIBU FOAM hybrid vydáva penu na
dezinfekciu rúk na použitie s vodou ako aj bez vody. Dezinfekčné produkty bez alkoholu sú vhodné aj pre
východy a priestory, v ktorých nie je želaný kontakt s alkoholickými produktmi. Ideálne sú tiež pre toalety,
namiesto klasického mydla, aby sa predišlo prenosu zárodkov do iných miestností. Zapísané v ÖGHMP.

XIBU XL senseFLUID je vhodný na použitie vo vysoko frekventovaných oblastiach – teda tam, kde
je potrebné rýchle dávkovanie produktu. V kombinácii s septDES GEL dezinfekčným gélom na
ruky, ktorý je šetrný k pokožke, poskytne dávkovač ochranu proti obaleným a neobaleným vírusom
počas celého roka.

septDES FOAM 6 × 600 ml
Art.-č. 4110708703
 Penový koncentrát bez obsahu alkoholu pre hygienickú dezinfekciu rúk
podľa EN 1500
 Pre hygienické umývanie rúk podľa EN 1499
 Pre umývanie celého tela pri multirezistenčných baktériách
(MRSA, VRE) podľa EN 13727
 Na pokožke môže zostať bez oplachovania
 Decentne vonia po pomaranči

septDES GEL 6 × 1000 ml
Art.-č. 4110708639
 Vďaka svojej konzistencii je gél mimoriadne praktický pre
laických používateľov
 Virucíd podľa EN 14476
 Účinkuje do 15 sekúnd proti norovírusom
 Vynikajúce hydratačné vlastnosti
 Dokonalý v kombinácii s ďalšími XIBU XL dávkovačmi na
starostlivosť o pokožku

XIBU DISINFECT hybrid je vhodný nielen na použitie v zdravotníckych zariadeniach, ale aj všade tam, kde
sa dezinfekcia rúk stará o ochranu a bezpečnosť. Množstvo dávky dezinfekčného prostriedku môžete
individuálne nastaviť pomocou aplikácie Hagleitner XIBU. Vďaka svojej konštrukcii si vystačí dávkovač bez
tepelnej úpravy. Posúdené a potvrdené akreditovanými skúšobnými miestami, vedené v ÖGHMP.

septLIQUID SENSITIVE 6 × 700 ml
Art.-č. 4110705804
 Na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk
 Účinný voči koronavírusom a rotavírusom
 Vhodné pre citlivú pokožku
 Bezfarebný a bez parfému
 Zároveň ošetruje aj dezinfikuje
Mikrobiologická účinnosť
Hygienická dezinfekcia rúk podľa ÖGHMP/VAH/EN 1500

konc. 30 sek.

Chirurgcká dezinfekcia rúk podľa ÖGHMP/VAH/EN 12791

konc. 90 sek.

Tuberkulocíd, mykobaktericíd podľa EN 14348

konc. 30 sek.

Účinný voči obaleným vírusom podľa RKI/DVV/EN 14476

konc. 15 sek.

Účinný voči rotavírusom podľa EN 14476

konc. 15 sek.

Účinný voči norovírusom (MNV) podľa EN 14476

konc. 60 sek.

Art.-č. 4110704603
septLIQUID PLUS 6 × 700 ml		
 Virucídny podľa EN 14476
 Účinný do 15 sekúnd voči norovírusom
 Bez akumulovaných dlhodobých účinných látok
 Skvelá znášanlivosť s pokožkou
 Decentne parfumovaný
Mikrobiologická účinnosť

Digitálna kompetencia v umyvárni
XIBU rad dávkovačov od spoločnosti Hagleitner

XIBU XL senseFLUID

XIBU DISINFECT hybrid

Hygienická dezinfekcia rúk podľa ÖGHMP/VAH/EN 1500

konc. 30 sek.

Chirurgická dezinfekcia rúk podľa EN 12791

konc. 90 sek.

Účinný voči nepotiahnutým vírusom podľa EN 14476

konc. 60 sek.

Účinný voči obaleným vírusom podľa EN 14476

konc. 30 sek.

Účinný voči rotavírusom podľa EN 14476

konc. 30 sek.

Účinný voči norovírusom (MNV) podľa EN 14476

konc. 15 sek.

Mikrobiologická účinnosť

Mikrobiologická účinnosť

Hygienická dezinfekcia rúk
podľa ÖGHMP/VAH/EN 1500

konc. 60 sek.

Hygienická dezinfekcia rúk
podľa ÖGHMP/VAH/EN 1500

konc. 30 sek.

Hygienické umývanie rúk
podľa ÖGHMP/VAH/EN 1499

konc. 30 sek.

Chirurgická dezinfekcia rúk
podľa ÖGHMP/VAH/EN 12791

konc. 90 sek.

Baktericíd – humánny liek
podľa EN 13727

konc. 15 sek.

Tuberkulocíd, mykobaktericíd – humánny liek
podľa EN 14348

konc. 15 sek.

Levurozid, fungicíd – humánny liek
podľa EN 13624

konc. 15 sek.

Účinný voči potiahnutým vírusom
podľa EN 14476

konc. 30 sek.

Účinný voči potiahnutým vírusom
podľa EN 14476

konc. 30 sek.

Účinný voči neobaleným vírusom
podľa EN 14476

konc. 60 sek.

Účinné proti norovírom (MVN)
podľa EN 14476

konc. 15 sek.

septDES FOAMSOAP 6 × 600 ml Art.-č. 411070960300
 Dezinfekčné penové mydlo na hygienické umývanie rúk
podľa EN 1499
 Ideálny na použitie vo verejných toaletách a toaletách pre
zamestnancov
 Bez alkoholu a zanecháva pocit jemnej pokožky
 Decentne vonia po grapefruite
Mikrobiologická účinnosť
Hygienické umývanie rúk
podľa EN 1499

konc. 60 sek.

Účinný voči potiahnutým vírusom
podľa EN 14476

konc. 30 sek.

Dezinfekcia rúk – dostupná všade.
Spoločnosť HAGLEITNER dodáva istotu, kdekoľvek sa práve nachádzate.
Naše vysoko kvalitné dezinfekčné prostriedky – septLIQUID sensitive, septDES GEL a septDES FOAM – sú vám v
záujme optimálnej bezpečnosti všade k
dispozícii aj v malých množstvách. Či pri
domácich návštevách u pacientov alebo v mobilných zdravotníckych zariadeniach, vždy ste optimálne vybavení.

septLIQUID SENSITIVE
20 x 150 ml				

Art.-č. 4110708703

Pripravený na okamžité použitie, alkoholický roztok na hygienickú
dezinfekciu rúk podľa EN 1500 a chirurgickú dezinfekciu podľa
EN 12791. Uvedený v zozname VAH/ÖGHMP a dermatologicky
testovaný. Účinný proti obaleným vírusom a norovírusom. Vhodný
pre alergikov, pretože neobsahuje parfum a farbivo.

septDES FOAM
50 ml					Art.-č. 4120102209

Penový koncentrát bez obsahu alkoholu pre dezinfekciu rúk podľa
EN 1500 ako aj na čistenie a hygienické umývanie rúk podľa EN
1499. Dermatologicky testované. Môže sa použiť s vodou aj bez.

septDES GEL
30 x 50 ml				
10 x 215 ml				

Art.-č. 4120101909
Art.-č. 4110708636

Virucídny alkoholový dezinfekčný gél na ruky. Bez akumulovaných
dlhodobých účinných látok, ako aj bez silikónu, mydla a farbiva.

LUNA 2.0 DISINFECT white Art.-č. 4110401550
Mechanický dávkovač dezinfekcie rúk
 Pohodlná obsluha jednou rukou alebo lakťom
 Ukazovateľ stavu náplne zvyšuje účinnosť
 Flexibilná montáž dávkovača vďaka lepiacemu padu
 Doplňovanie chránené proti zneužitiu
 Riešenie pre málo frekventované oblasti

Bezpečnosť na cesty!
Spoločnosť HAGLEITNER dodáva istotu, kdekoľvek sa práve nachádzate.
Popri našich vysoko kvalitných dezinfekčných prostriedkoch na
ruky vám ponúkame optimálnu celkovú ochranu s našimi dezinfekčnými prostriedkami na cesty.

wcDISINFECT
50 ml					Art.-č. 4120102109

Čistiaca pena na WC dosky s rýchlym dezinfekčným účinkom.
Bez obsahu alkoholu, preto je veľmi šetrná k materiálu. Dermatologicky testovaná a uvedená v zozname ÖGHMP.

careMOUSSE
50 ml					Art.-č. 4120102009

Na zvlhčenie suchého toaletného papiera. Výborne sa hodí na dokonalú intímnu hygienu. Aloe Vera obsiahnutá v pene poskytuje
mimoriadnu hydratáciu. Dermatologicky testované na iritujúce látky a alergie.

septDES FOAM
50 ml					Art.-č. 4120102209

Penový koncentrát bez obsahu alkoholu pre dezinfekciu rúk podľa
EN 1500 ako aj na čistenie a hygienické umývanie rúk podľa EN
1499. Dermatologicky testované. Môže sa použiť s vodou aj bez.

handHYGIENE KIT
					Art.-č. 4120102800

Ideálna na prenosné použitie – dokáže vám poskytnúť optimálnu
čistotu a ochranu vašich rúk aj na cestách. Podľa druhu nečistoty
a oblasti použitia vám ponúkame prostriedok na ochranu pokožky
handPROTECT (50 ml), na čistenie prostriedky creamSOAP (50
ml) a abrasivUNIVERSAL (150 ml), na starostlivosť o pokožku handCREAM (50 ml) a na dezinfekciu septDES GEL (50 ml).

www.hagleitner.com

