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Personel szpitalny zajmuje się i opiekuje pacjentem, TOPIC przejmuje odpowiedzialność za tech-
nologię i higienę. Tak brzmi wzór na sukces propagowany przez fi rmę MEIKO. Innowacyjna seria 
urządzeń TOPIC powoduje, że praca związana z myciem i dezynfekcją naczyń sanitarnych staje 
się czystą przyjemnością dla personelu szpitalnego, który dzięki nowoczesnej technologii zyskuje 
dodatkowy czas na pozostałe obowiązki, a przede wszystkim na kontakt z chorym człowiekiem.

Wreszcie więcej czasu na opiekę nad pacjentem: 
dzięki linii TOPIC 

TOPIC to technologia na najwyższym poziomie. Solidne 
wykonanie z nierdzewnej stali szlachetnej gwarantuje trwa-
łość, łatwość pielęgnacji i bezpieczeństwo higieniczne, a 
nowoczesna technika zapewnia bezpieczeństwo użytko-
wania. 
Tip-Top: Głęboko tłoczona, nie posiadająca ostrych krawę-
dzi, narożników oraz spoin komora została tak zaprojekto-
wana, że pozostaje czysta po każdym cyklu pracy. Oprócz 
tego odpowiednie umieszczenie systemu dysz gwarantuje 
efektywne mycie naczyń szpitalnych.

Kaczki, baseny, wiaderka i inne naczynia sanitarne są sku-
tecznie i automatycznie opróżniane, myte i dezynfekowa-
ne. Odbywa się to oczywiście za zamkniętymi, szczelnymi 
drzwiami. 
Oznacza to wygodę, higienę i odciążenie dla całego perso-
nelu szpitalnego. 
Odetchnąć z ulgą może też dział finansowy – niezawodna 
i nieomalże nie wymagająca serwisowania technologia linii 
TOPIC przyczynia się do zaoszczędzenia kosztów i ochro-
ny budżetu szpitala.

TOP TEN:
Plusy linii TOPIC
•  Idealną obsługę gwarantuje koncepcja „One 

Touch“ z dużymi przyciskami sensorowymi 
opatrzonymi w jednoznaczne symbole 

•  Bezpieczeństwo higieniczne pacjentów i perso-
nelu zapewnione jest dzięki dezynfekcji o war-
tości A0 zgodnie z normą DIN EN ISO 15883

•  Dzięki zredukowaniu ilości stosowanych środ-
ków chemicznych zwiększa się opłacalność 
ekonomiczna 

•  Efektywności pracy służą krótkie, indywidual-
nie dopasowywane cykle programowe

•  Najwyższa elastyczność dzięki wielofunkcyj-
nym uchwytom na naczynia szpitalne

•  Opatentowany paroszczelny system mycia i 
 dezynfekcji 

•  Mycie naczyń zarówno z zewnątrz jak i we-
wnątrz dzięki optymalnemu systemowi dysz

•  Elektroniczna kontrola i duży wybór progra-
mów czyszczących

•  Maksymalne zapewnienie higieny dzięki 
 dezynfekcji termicznej

•  Wielostronne zastosowanie dzięki  
praktycznym opcjom i bogatemu osprzętowi 



Myjnie-dezynfektory linii TOPIC oferują najwyższy kom-
fort obsługi. Uruchomienie programu, sterowanie i ana-
liza odbywa się poprzez przyciski sensorowe umiesz-
czone na prostym w obsłudze higienicznym panelu 
sterującym.

Niesienie pomocy pacjentom wspomagane jest przez wy-
godną technologię “One Touch”, jak również iprzez nno-
wacyjny system operacyjny M-Commander:
Tak łatwa i wygodna opieka nad pacjentem jest możliwa 
tylko z TOPIC.

Czystość, gdzie sięgnąć wzrokiem:
TOPIC z M-Commander i M-Commander W – systemami 
 operacyjnymi dla myjni-dezynfektorów firmy MEIKO.

Czytelny, podświetlany 
wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
z dwoma liniami tekstu 
umożliwiającymi przedstawienie 
aktualnego etapu pracy, 
temperatury, wskaźnika błędu. 

Interfejs na podczerwień

Program intensywny

Program normalny

Program krótki

Dodatkowe płukanie zlewu oraz 
komory myjącej

Obsługa danych 
eksploatacyjnych za pomocą 
przycisków sensorowych 

Wyświetlacz błędów
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Topic – różnorodność  
na każdą okazję
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Myjnie-dezynfektory TOPIC są zawsze  
najlepszym rozwiązaniem – dla każde-
go pomieszczenia. Zarówno jeśli cho-
dzi o pojedyncze urządzenie, jak i  
o „szyty na miarę” zestaw urządzeń  
sanitarnych – dzięki linii TOPIC opieka  
nad pacjentem staje się łatwiejsza i 
efektywniejsza.

•  Szybkie i łatwe podłączenie
•  Budowa dźwięko- i ciepłoszczelna
•  Łatwy dostęp do urządzenia, 

umożliwiający szybkie serwisowa-
nie i konserwację

SAN 14 B 
Mały kompaktowy zestaw urządzeń  
TOPIC 40 Zestaw składający się z myjni-de-
zynfektora z umywalką, blatem roboczym i 
zlewem, zaopatrzonym w osłonę przeciwroz-
pryskową. Bardzo funkcjonalny. 

Topic 10 ze zlewem
Zestaw kombi do montażu na ścianie 
Zestaw do montażu na ścianie składający się z 
myjni-dezynfektora TOPIC 10 wraz ze specjal-
nie dla niej zaprojektowanym zlewem. 

SAN 20 BW
Bogato wyposażony zestaw urządzeń  
Zestaw urządzeń składający się z myjni-dezyn-
fektora TOPIC 40 ze zlewem, ergonomicznej 
umywalki, zmywaka, blatu roboczego i szafki. 
Po prostu rewelacja!

Topic 20 
Urządzenie ustawiane na posadzce 1A
Wystarczy ustawić i podłączyć! 
Idealne, jeżeli chodzi o wykorzystanie istnieją-
cych przyłączy. Na technologicznym topie!

MEIKO służy pomocą w wyszukaniu 
najlepszego rozwiązania, dopasowa-
nego do indywidualnych zapotrzebo-
wań sanitarnych klienta. Wystarczy 
zadzwonić!

TOPIC jako mały zestaw urządzeń

TOPIC jako model modułowy do zabudowy
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TOPIC jako pojedyncze wolnostojące 
urządzenie do ustawiania na posadzce


