MYJNIE DEZYNFEKTORY DO MYCIA I
DEZYNFEKCJI :





ŁÓŻEK
MATERACY PRZECIWODLEŻYNOWYCH
WÓZKÓW INWALIDZKICH
SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Model 313
Model 309
Model 904






wyrób medyczny klasy II a / CE 0197/
zgodność z ISO 15883
zgodność z EN ISO 13485:2016
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MODEL 313
Myjnia dezynfektor do mycia i dezynfekcji wózków inwalidzkich i pomocy rehabilitacyjnych. Dzięki urządzeniu do
mycia kół ( opcjonalne wyposażenie dodatkowe) możliwe jest dokładne oczyszczenie dużych kół tylnych w wózkach.
Zastosowanie specjalnego systemu/stelaża umożliwia czyszczenia i dezynfekcję materacy przeciwodleżynowych
oraz obuwia szpitalnego
MODEL 309
Kompaktowa myjnia dezynfektor przeznaczona do mycia łóżek szpitalnych w pozycji transportowej (złożonej),
wózków inwalidzkich, materacy przeciwodleżynowych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz obuwia szpitalnego i
przemysłowego.
MODEL 904
Kompaktowa myjnia dezynfektor do mycia, dezynfekcji i suszenia łóżek szpitalnych w pozycji horyzontalnej,
wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, materacy przeciwodleżynowych i sprzętu rehabilitacyjnego.
Podłoga myjni z szynami jezdnymi i taśmą transportową zapewniają komfort obsługi.

Zalety myjni dezynfektorów RehaWash







krótkie automatyczne procesy mycia i dezynfekcji,
bezpieczeństwo obsługi poprzez komputerowo sterowane programy,
niskie koszty mediów i środków chemicznych poprzez stałe parametry programu,
ekonomiczne zużycie wody poprzez ponowne wykorzystanie wody płuczącej,
łatwość w przemieszczaniu kabin dzięki wersji mobilnej,
testy skuteczności potwierdzone przez Niemieckie Centrum Higieny i Bezpieczeństwa
Produktów Medycznych oraz Instytut Medyczny Mikrobiologii i Higieny Szpitalnej.

Typ
Wymiary zewn
Dł x szer x wys w cm
Wym. komory
Pojemność

Suszenie
Dezynfekcja
Programy mycia
Temperatura mycia
Zużycie wody
Wydruk
Zużycie energii elek.

Model 313
140 x 145 x 175
135 x 800 x 115
1 wózek/1 materac/
1 uchwyt na buty

Model 309
140 x 164 x 250
135 x 90 x 190
1 wózek /1 łóżko
złożone/1-3 materace /
1 uchwyt na buty

Model 904
250 x 205 x 250
241 x 143 x 2000
1 łóżko/
1-3 materace / 3
wózki / 1 uchwyt
na buty

TAK, opcjonalnie
termiczno - chemiczna
6-8 programów, czas 8-25 minut
40-45 st
35-40 l
Wbudowana drukarka do wydruku protokołów
0,2 kW / cykl
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