
X-Wipes safety pack
Váš šikovný pomocník pro bezpečnou a spolehlivou dezinfekci povrchů



Jednoduše bezpečně
X-Wipes safety pack – Váš šikovný pomocník pro bezpečnost a spolehlivost

Maximální bezpečnost ve vysoce rizikových oblastech
patogeny - včetně multirezistentních bakterií - znovu a znovu  
vyvolávají infekce a jsou hrozbou zejména v intenzivní péči.

pro ochranu pacientů, kteří jsou často imunosuprimováni, jsou  
hygienická doporučení v oblasti intenzivní péče přísnější. To platí  
i pro dezinfekci povrchů.

Nedostatečné čištění a dezinfekce opakovaně použitelných  
zásobníků navlhčených utěrek může vést k vytvoření biofilmu  
a následně i ke kontaminaci pracovního roztoku.  
Odborníci proto k ochraně pacientů doporučují [1]:

•	 ve	vysoce	rizikových	oblastech	nepoužívejte	systémy	se	zásobníky,	
které musí být čištěny a dezinfikovány (s výjimkou případů, kdy se  
v nich používají alkoholové dezinfekční přípravky),

•		to	platí	i	v	případě,	kdy	musí	být	čištěno	a	dezinfikováno	jen	víko	
zásobníku.

 
Maximální spolehlivost ve všech oblastech
systém se zásobníkem na jedno použití se může začít používat okamžitě 
po nalití pracovního roztoku – není potřeba vkládat roli s utěrkami, není 
potřebný žádný oddělující sáček, není potřeba nic čistit a dezinfikovat.

Připraveno k použití jen v několika krocích:

Odšroubovat víko. Nalít 2,5 litru 
dezinfekčního roztoku.

protáhnout utěrku 
dávkovacím otvorem.

Našroubovat víko 
zpět na safety pack.

Vyznačit dobu stability: 
28 dnů.

Nasadit rukavice.

1  Mitteilung der Desinfektionsmittel-Kommission im VAH unter Mitwirkung der „4+4-Arbeitsgruppe“.  
Zur Verwendung von Tuchspendersystemen in Bereichen mit besonderem infektionsrisiko.  
(stanovisko dezinfekční komise Německé asociace pro aplikovanou hygienu (VAH) ve spolupráci 
s „pracovní skupinou 4 + 4“ k používání systémů zásobníků a utěrek v oblastech s vysokým rizikem  
infekce); Hyg Med 2014; 39 – 9

Řešení: X-Wipes Safety Pack
Systém se zásobníkem na jedno použití je šikovným pomocníkem, který splňuje 
všechny požadavky kladené na systémy zásobníků s vlhčenými utěrkami 
používané ve vysoce rizikových oblastech. Neprovádí se žádné čištění a dezinfekce 
zásobníku, riziko kontaminace je tak sníženo na minimum.  
Pacienti i personál ve vysoce rizikových oblastech jsou optimálně chráněni.

!



NOVÉ: Patentovaný dávkovací 
otvor ve tvaru diamantu
•	bezpečnostní	otvor	zabraňuje	

předčasnému odtržení utěrky
•	utěrky	nemohou	spadnout	zpět	

do zásobníku
•	je	odstraněno	riziko	kontaminace,	

protože do zásobníku nelze 
sáhnout rukou

Přizpůsobivý materiál zásobníku
•	vhodným	tvarováním	lze	ušetřit	

místo

Dobrá stabilita
•	díky	speciálně	tvarovanému	dnu	

zůstáva zásobník stabilní  
i po spotřebování utěrek

Patentované utěrky z polyesteru 
•	optimálně	smáčejí	dezinfikovaný	
povrch,	přičemž	na	něj	uvolňují	
100 % účinných látek

NOVÉ: Pevné držadlo 
k bezpečnému přenášení

NOVÉ: Spolehlivě těsnící víko 
zabraňuje jak vysychání,  
tak i kontaminaci utěrek

S ochrannou pečetí, která 

indikuje první použití



HARTMANN-RICO a.s. 
Masarykovo nám. 77
664 71 Veverská Bítýška 

Telefon: 800 100 333 
kontakt@hartmann.cz

www.hartmann.cz 

Alkoholové Aldehydové Bezaldehydové

Vhodný pro všechny tekuté přípravky HARTMANN  
k dezinfekci povrchů

Zásobník X-Wipes safety pack na jedno použití 
je vašim šikovným pomocníkem pro dosažení nejvyšší  
hygienické bezpečnosti při dezinfekci povrchů
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Balení

Objednací číslo Název       Karton

703428/1 X-Wipes Safety Pack + Mikrobac forte 20 ml 4 ks

703430/1 X-Wipes Safety Pack + Kohrsolin FF 40 ml  4 ks


