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Váš všestranný pomocník na bezpečnú a pohodlnú 
dezinfekciu povrchov



Jednoducho v bezpečí
X-Wipes Safety Pack – váš všestranný pomocník na bezpečnú a pohodlnú 
dezinfekciu povrchov

Maximálna bezpečnosť aj v rizikových oblastiach
Patogény, vrátane baktérií rezistentných na antibiotiká, neustále 
spôsobujú infekcie a predstavujú hrozbu najmä na oddeleniach 
intenzívnej starostlivosti.

V záujme ochrany pacientov, ktorí majú často oslabenú imunitu, sa 
v týchto oblastiach so zvýšeným rizikom infekcie kladú mimoriadne prísne 
nároky na hygienu. To platí aj pre dezinfekciu povrchov.

Nesprávne opakované použitie systémov s dávkovačom na obrúsky môže 
prispieť k vytvoreniu biofilmu a viesť tak ku kontaminácii používaného 
roztoku. V záujme ochrany pacientov odborníci [1] odporúčajú:

• v oblastiach so zvýšeným rizikom infekcie nepoužívajte systémy 
s dávkovačmi, ktoré je potrebné opakovane plniť (s výnimkou použitia 
alkoholových dezinfekčných roztokov),

•  to platí aj v prípade, že sa opakovane používa iba uzáver dávkovacieho 
systému.

Maximálne pohodlie vo všetkých oblastiach
Vďaka pohodlnému používaniu je systém X-Wipes Safety Pack presvedčivý 
aj v iných oblastiach spojených s hygienou. Jednorazový dávkovač sa dá 
použiť okamžite po naliatí dezinfekčného roztoku. Nie je potrebné vkladať 
rolku obrúskov, nie je potrebné osobitné vrecko a systém netreba znovu 
napĺňať.

1  Mitteilung der Desinfektionsmittel-Kommission im VAH unter Mitwirkung der „4+4-Arbeitsgruppe“. 
 Zur Verwendung von Tuchspendersystemen in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko. Hyg Med  
 (vyhlásenie Komisie pre dezinfekciu Nemeckej asociácie pre aplikovanú hygienu (VAH) v spolupráci  
 s „Pracovnou skupinou 4+4“ o použití systémov dávkovačov obrúskov v priestoroch so zvýšeným 
 rizikom infekcie). 2014; 39 – 9

Riešenie: Systém X-Wipes Safety Pack.
Jednorazový dávkovací systém je všestranným pomocníkom a spĺňa všetky požiadavky, ktoré by 
systémy s dávkovačmi obrúskov pri používaní na miestach s vysokým rizikom infekcie mali spĺňať.
Systém nie je potrebné opakovane napĺňať. Riziko kontaminácie je minimálne. Pacienti na rizikových 
oddeleniach sú optimálne chránení a v bezpečí sú aj používatelia.!

Ich príprava na použitie je jednoduchá:

Odkrúťte uzáver. Nalejte 2,5 litra 
dezinfekčného
roztoku.

Vytiahnite utierku 
cez dávkovací otvor.

Uzáver prikrúťte 
naspäť na vrecko.

Na vrecko napíšte 
dobu trvanlivosti: 
28 dní.

Nasaďte si rukavice.



NOVINKA: Patentovaný 
„kosoštvorcový“ dávkovací 
otvor
• vďaka odolnosti otvoru sa 

obrúsky netrhajú príliš skoro
• zabraňuje utierkam skĺznuť  

späť do vrecka
• predchádza riziku kontaminácie, 

keďže sa do vrecka nedá dostať 
rukou

Flexibilné dávkvacie vrecko
• prispôsobí sa tvarom a šetrí 

miesto

Dobrá stabilita
• vďaka špeciálne tvarovanému 

dnu zostáva vrecko počas 
používania pevne stáť

Patentované utierky PET
• optimálne navlhčenie 

dezinfikovaného povrchu vďaka 
 100 % uvoľňovaniu aktívnych 

zložiek

NOVINKA: Pevný držiak 
zabezpečuje bezpečný prenos 
vrecka

NOVINKA: Utierky pred 
vysušením a kontamináciou 
chráni dobre tesniaci uzáver

Vďaka zapečatenému baleniu si môžete 
byť istí, že balenie otvárate ako prví.



Alkoholová dezinfekcia Aldehydová dezinfekcia Dezinfekcia bez 
obsahu aldehydov

Vhodný na použitie so všetkými tekutými dezinfekčnými prostriedkami od spoločnosti HARTMANN

Dávkovanie dezinfekčného prípravku pomocou jednorázových sáčkov

Kontaktné informácie:

HARTMANN – RICO spol. s r.o. 
Einsteinova 24 
851 01 Bratislava

tel.: +421 268 299 160 
fax: +421 268 299 192 
e-mail: odbyt.sk@hartmann.info

www.hartmann.sk 

Balenie 
obsahuje

Objednávacie
číslo

Balenie
v kartóne

BODE X-Wipes Safety Pack

 Flísový kotúč v zásobníku
na jedno použitie
+ Mikrobac forte 20 ml

90
utierok

7034291 4

Flísový kotúč v zásobníku
na jedno použitie
+ Kohrsolin FF 40 ml

90
utierok

7034311 4

Názov
prípravku

Počet
sáčkov

Účinnost Expozičná
doba

Mikrobac® forte

1 × 20 ml AB1(V) 1 hod.

2 × 20 ml AB1(V) 30 min.

2 × 20 ml AB1(V) 15 min.

3 × 20 ml AB1(V) 5 min.

3 × 20 ml AB1T(V) 2 hod.

Kohrsolin® FF

1 × 40 ml AB1(V) 15 min.

1 × 40 ml AB1TV 1 hod.

2 × 40 ml ABTV 2 hod.

2 × 40 ml ABCTV 6 hod.
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