Hagleitner
Hygiene Portal
Pregled vseh vaših podajalnikov –
to omogoča naš higienski portal!

Dovolj je samo pogled na
pametni telefon in koristne
informacije o podajalniku so
na dosegu roke: informacije
o stanjih polnosti, oskrbi z
energijo in potrebi o servisu.

Pri katerem od vaših podajalnikov je potreben
kateri od ukrepov?
Higienski portal prikazuje vaše podatke –
na spletu in vedno posodobljeni!

•
•
•

Vsi izdelki Hagleitner so optimalno usklajeni s sistemi podajalnikov
Hagleitner in s tem nudijo popolno kombinacijo za varno odmerjanje
sredstva za razkuževanje rok. Dejstvo, da Hagleitner od razvoja pa
vse do popolnega podajalnika vse uresničuje sam, naredi sistemepodajalnikov nepremagljive. Ponujamo najmodernejšo izdelavo podajalnikov, ki je na enem mestu koncipiran, razvit in proizveden s skrajno
natančnostjo. Made in Austria.

PREDNOSTI

25 % manj
servisnih stroškov
30 % več
zadovoljstva uporabnikov
100 % več varnosti
za vse

Vaša energija –
vaša odločitev
Podajalniki XIBU hybrid lahko energijo črpajo na tri načine:

n

Brezdotični, higienični podajalniki

n

Priprava podajalnikov ni potrebna

n

Zaradi dodatnega rezervoarja in LED-prikaza stanja
polnosti, ni nikoli prazen

n

Površina, ki je enostavna za čiščenje

n

Sodobna oblika odraža visoke higienske standarde

n

Hybrid podajalniki so združljivi s higienskim
portalom Hagleitner senseMANAGEMENT

n

Z uporabo prehoda je mogoče 24 ur na dan in 7 dni v
tednu zagotoviti natančno analizo podatkov podajalnika

n

Na voljo so različni viri energije
(baterija, napajalnik, energyBOX)

št. art. 4110601850

n

Nastavljiva dozirna količina

n

Vsestranske možnosti postavitve

n

Vsi XIBU podajalniki so med seboj optično usklajeni

Polnila
prek baterije: rechargePOWER
Pri podajalniku rechargePOWER hybrid gre za polnilno baterijo. Če
je prazna, nudi powerSTATION mesto za polnjenje dveh baterij. Z
powerSTATION extension lahko istočasno polnite do osem baterij.

prek napajalnika: powerPACK ADAPTER hybrid

Roke imajo najpomembnejšo vlogo pri prenašanju povzročitelja bolezni. Dober občutek je, če se lahko zanesemo na izdelke, ki dokazljivo učinkujejo in hkrati negujejo kožo. Hagleitner se osredotoča na varnost. Iz tega razloga imajo naši
izdelki mednarodno priznane certifikate in izpolnjujejo vse
norme EN. Tudi to vam daje sigurnost, ki jo potrebujete.

PREDNOSTI
n

Posebej koži prijazno

Ta napajalnik vaše podajalnike XIBU priključi neposredno na električno
omrežje. V povezavi s powerPACK ex ali powerPACK in je primeren za
nadometno ali podometno namestitev.

n

Dermatološki atest

n

Na seznamu VAH / ÖGHMP

prek energyBOX S/M/L

n

Izpolnjuje vse običajne norme EN

S posebej trajnim energyBOX se odločite za trajnostno in
inovativno energijsko rešitev. Hagleitner prevzame prazni
energyBOX in ga predela za ponovno uporabo na okolju prijazen način.

n

Dosledno ustrezajo evropski
uredbi o biocidnih proizvodih

n

Brez silikonov, parabenov, dolgotrajnih
učinkovin, ki se nalagajo in brez barvil

Opcije

+

XIBU TABLE hybrid

XIBU FLOOR hybrid

XIBU XL disinfectTABLE

XIBU XL disinfectFLOOR

Mobilno namizno stojalo za podajalnik
XIBU, z vgrajenim lovilcem odvečnih
kapljic

Mobilno namizno stojalo za postavitev
podajalnikov za razkuževalno sredstvo.
Primerno za sprejemnice npr. v: restavracijah, hotelih, itd.

XIBU CAP white

XIBU WALL disinfect

Držalo za etikete z informacijami o izdelku
na vrhu XIBU podajalnika. Na voljo so
tudi etikete (CAP LABEL), ki se ujemajo z
držalom.

Lovilec odvečnih kapljic za podajalnik XIBU
DISINFECT; za namestitev na steno. Ščiti
vaša tla pred razkuževalnim sredstvom, ki
kaplja iz rok.

št. art. 4110600950

št. art. 4111209150

white št. art. 4110601950
white št. art. 4110601150

št. art. 4110600550

CAP LABEL septDES FOAM
št. art. 4111209900

CAP LABEL septDES FOAMSOAP
št. art. 4111210000
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Digitalno upravljanje
vaših umivalnic

XIBU

št. art.

Aplikacija XIBU

Podajalnik za razkuževanje rok

www.hagleitner.com

Razkuževanje rok
		

Poglavitneje dozira varnost!

XIBU FOAM hybrid

Brezdotični podajalnik za tekoče sredstvo za razkuževanje rok  
št. art. 4110601750

Berührungsloser Spender für Händedesinfektionsschaum   št. art. 4110220850

Senzorski podajalnik za razkuževanje rok z gelom  
št. art. 4110301070

Razkuževanje in čiščenje rok lahko opravimo z le enim podajalnikom. XIBU FOAM hybrid daje tako peno
za razkuževanje rok za uporabo z vodo kot tudi brez vode. Brezalkoholni izdelki za razkuževanje so izredno
primerni za izhode v sili ali za področja, kjer stik z alkoholnimi izdelki ni zaželen. Idealno tudi za toaletne
prostore namesto običajnega mila, da se prepreči prenos klic na druga področja. Na seznamu ÖGHMP.

XIBU XL senseFLUID je primeren za uporabo v zelo obiskanih območjih – torej tam, kjer je potrebno hitro doziranje izdelka. V povezavi z septDES GEL gelom za razkuževanje rok, ki ga koža dobro
prenaša, nudi podajalnik celo leto zaščito pred virusi z ovojnico in brez ovojnice.

septDES FOAM 6 × 600 ml
št. art. 4110708703
 Pena brez alkohola za higiensko razkuževanje rok po EN 1500
 Za higiensko pranje rok po EN 1499
 Za umivanje celega telesa pri multiresistentnih klicah (MRSA, VRE)
po EN 13727
 Lahko ostane na koži brez spiranja
 Diskretno diši po pomarančah

septDES GEL 6 × 1000 ml
št. art. 4110708639
 Zaradi konsistence je gel še posebej
priročen za neizkušene uporabnike
 Virucid po EN 14476
 Učinkuje v 15 sekundah proti norovirusom
 Izredne vlažilne lastnosti
 Odličen v kombinaciji z drugimi podajalniki XIBU XL za
nego kože

Podajalnik XIBU DISINFECT hybrid ni primeren samo za uporabo v zdravstvenih ustanovah, temveč povsod, kjer z razkuževanjem rok zagotavljamo zaščito in varnost. Količino oddajanja sredstva za razkuževanje
lahko nastavite z aplikacijo Hagleitner XIBU. Zahvaljujoč njegovi zasnovi termična obdelava podajalnika ni
potrebna. Pregledan in potrjen s strani priglašenih organov, na seznamu pri ÖGHMP.

septLIQUID SENSITIVE 6 × 700 ml
št. art. 4110705804
 Za higiensko in kirurško razkuževanje rok
 Učinkovito proti koronavirusom in rotavirusom
 Primerno za občutljivo kožo
 Brez parfumov in barvil
 Neguje in razkuži v enem koraku
Mikrobiološka učinkovitost
Higienično razkuževanje rok po ÖGHMP/VAH/EN 1500

konc. 30 sek.

Kirurško razkuževanje rok po ÖGHMP/VAH/EN 12791

konc. 90 sek.

Tuberkulocidno, mikobaktericidno po EN 14348

konc. 30 sek.

Učinkovito proti virusom brez ovojnice po RKI/DVV/EN 14476

konc. 15 sek.

Učinkovito proti rotavirusom po EN 14476

konc. 15 sek.

Učinkovito proti norovirusom (MNV) po EN 14476

konc. 60 sek.

št. art. 4110704603
septLIQUID PLUS 6 × 700 ml		
 Virucidno po EN 14476
 Učinkuje v 15 sekundah proti norovirusom
 Brez dolgotrajnih učinkovin, ki se nalagajo
 Koža ga izredno dobro prenaša
 Nevsiljivo odišavljeno
Mikrobiološka učinkovitost

Digitalna kompetenca za umivalnice
Linija podajalnikov XIBU podjetja Hagleitner

XIBU XL senseFLUID

XIBU DISINFECT hybrid

Higienično razkuževanje rok po ÖGHMP/VAH/EN 1500

konc. 30 sek.

Kirurško razkuževanje rok po EN 12791

konc. 90 sek.

Učinkovito proti virusom brez ovoja po EN 14476

konc. 60 sek.

Učinkovito proti virusom brez ovoja po EN 14476

konc. 30 sek.

Učinkovito proti rotavirusom po EN 14476

konc. 30 sek.

Učinkovito proti norovirusom (MNV) po EN 14476

konc. 15 sek.

Mikrobiološka učinkovitost

Mikrobiološka učinkovitost

Higienično razkuževanje rok
po ÖGHMP/VAH/EN 1500

konc. 60 sek.

Higienično razkuževanje rok
po ÖGHMP/VAH/EN 1500

konc. 30 sek.

Higienično umivanje rok
po ÖGHMP/VAH/EN 1499

konc. 30 sek.

Kirurško razkuževanje rok
po ÖGHMP/VAH/EN 12791

konc. 90 sek.

Baktericidno – Humana medicina
po EN 13727

konc. 15 sek.

Tuberkulocidno, mikobaktericidno – Humana medicina
po EN 14348

Levurocidno, fungicidno – Humana medicina
po EN 13624

konc. 15 sek.

Učinkovito proti virusom z ovojem
po EN 14476

konc. 30 sek.

septDES FOAMSOAP 6 × 600 ml št. art. 411070960300
 Dezinfekcijsko penasto milo za higiensko
pranje rok v skladu z EN 1499
 Idealno za uporabo v javnih straniščih in straniščih za zaposlene
 Brez alkohola z negovalnim učinkom
 Diskretno diši po grenivki
Mikrobiološka učinkovitost
Higienično umivanje rok
po EN 1499

konc. 60 sek.

Učinkovito proti virusom z ovojem
po EN 14476

konc. 30 sek.

konc. 15 sek.

Učinkovito proti virusom z ovojem
po EN 14476

konc. 30 sek.

Učinkovito proti virusom brez ovoja
po EN 14476

konc. 60 sek.

Učinkovito proti norovirusom (MVN)
po EN 14476

konc. 15 sek.

Razkuževanje rok – na voljo povsod.
HAGLEITNER ponuja varnost, ne glede na to, kje se trenutno nahajate.
Naša visokokakovostna sredstva za
razkuževanje – septLIQUID sensitive,
septDES GEL in septDES FOAM – so
vam v majhnih količinah na voljo za optimalno varnost, kjerkoli se nahajate. Ko
obiščete obolele doma ali v mobilnih negovalnih ustanovah, vedno boste optimalno opremljeni.

septLIQUID SENSITIVE
20 x 150 ml				

št. art. 4110708703

Pripravljeno za uporabo, alkoholno sredstvo za higiensko razkuževanje rok po EN 1500 in kirurško razkuževanje rok po EN 12791.
Na seznamu VAH/ÖGHMP in dermatološko preizkušeno. Učinkovito pred virusi z ovojnico in norovirusi. Primerno za alergike, ker
ne vsebuje parfumov in barvil.

septDES FOAM
50 ml					št. art. 4120102209

Brezalkoholna pena za razkuževanje rok po EN 1500 kot tudi za
čiščenje in higienično umivanje rok po EN 1499. Dermatološko
preizkušeno. Za uporabo z ali brez vode.

septDES GEL
30 x 50 ml				
10 x 215 ml				

št. art. 4120101909
št. art. 4110708636

Virucidni alkoholni gel za razkuževanje rok. Brez kumulativnih dolgoročnih učinkovin ter brez silikona, mil in barvil.

LUNA 2.0 DISINFECT white št. art. 4110401550
Mehanski podajalnik za razkuževanje rok
 Udobno upravljanje z eno roko ali komolcem
 Prikaz stanja polnila povečuje učinkovitost
 Prilagodljiva montaža podajalnika zaradi lepilnega traka
 Polnilo z zaščito pred krajo
 Rešitev za manj obiskana območja

Varnost za na pot!
HAGLEITNER ponuja varnost, ne glede na to, kje se trenutno nahajate.
Poleg naših visokokakovostnih sredstev za razkuževanje rok
vam ponujamo tudi optimalno celostno zaščito z našimi sredstvi
za razkuževanje za na pot.

wcDISINFECT
50 ml					št. art. 4120102109

Čistilna pena za straniščno desko s hitrim razkužilnim učinkom.
Brez alkohola, zaradi česar je blagodejna za material. Dermatološko preizkušeno in na seznamu ÖGHMP.

careMOUSSE
50 ml					št. art. 4120102009

Za vlaženje suhega toaletnega papirja. Odličen za popolno intimno
higieno. Posebno vlažilna zaradi aloje vere. Dermatološko preizkušena glede draženja in alergij.

septDES FOAM
50 ml					št. art. 4120102209

Brezalkoholna pena za razkuževanje rok po EN 1500 kot tudi za
čiščenje in higienično umivanje rok po EN 1499. Dermatološko
preizkušeno. Za uporabo z ali brez vode.

handHYGIENE KIT
					št. art. 4120102800

Idealen za mobilno uporabo, saj tudi na poti zagotavlja optimalno čiščenje in zaščito vaših dlani in rok. Glede na stopnjo onesnaženosti in področje uporabe vam je za zaščito kože na voljo
handPROTECT (50 ml), za čiščenje kože creamSOAP (50 ml) in
abrasivUNIVERSAL (150 ml), za nego kože handCREAM (50 ml)
in za razkuževanje septDES GEL (50 ml).

www.hagleitner.com

