GETINGE FD1600
FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR

Always with you
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INFEKSJONSBEKJEMPELSE
– ENKELT OG PRAKTISK
Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse
spiller Getinge FD1600 en viktig rolle i effektiv infeksjonskontroll på sykehus og pleiehjem
over hele verden.

KONTINUERLIG NYSKAPNING
En nyskapende utforming, pålitelig ytelse,
brukervennlig og kostnadseffektiv drift – alle
disse faktorene har bidratt til å gjøre FD1600 til
en suksess, med tusener av maskiner i daglig
bruk som et svært effektivt element i vaskerom på
sykehus og pleiehjem over hele verden.
Getinge FD1600 er en frontmatet
spyledekontaminator med utmerket ytelse ved
tømming, rengjøring og termisk desinfeksjon
av bekken, urinflasker og bøtter. Damp leveres
gjennom faste og roterende dyser i kammeret, og
gir resultater som oppfyller de strenge kravene
til rengjøring og desinfeksjon i den europeiske
standarden, EN ISO 15883.

Getinge forbedrer kontinuerlig sine produkter, og
bruker det nyeste innen teknologi for å oppfylle
kravene på det globale markedet. FD1600 har mer
fleksibel utforming og flere alternativer enn noen
gang før, noe som gir deg flere valgmuligheter for å
øke effektiviteten og forenkle bruken.
Getinge kan også bistå deg med alle andre
aspekter ved det optimale vaskerommet, slik at
Getinge FD1600 kan brukes maksimalt effektivt
mot kryssinfeksjon som en del av den totale
strategien for infeksjonskontroll.
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OPPFYLLER DINE BEHOV MED
DET NYESTE INNEN TEKNOLOGI

Getinge FD1600 har en rekke standardfunksjoner og tilleggsfunksjoner som sikrer
trygg og pålitelig drift. Ytelsen til FD1600 er kontrollert og dokumentert for å
oppfylle alle relevante normer, standarder og forskrifter.

Fleksibel utforming
Getinge FD1600 tar fleksibilitet til et helt nytt nivå med
modulkonstruksjon og flere designalternativer. Den
er tilgjengelig som frittstående eller benkemodell, og
kombinert med muligheten til å velge polymermateriale
eller rustfritt stål i kammer og utvendig kapsling, passer
Getinge FD1600 for alle.

Tørkevifte
Med den valgfrie tørkeviften blir innholdet raskt tørket og
kjølt ned på en mest mulig hygienisk måte med HEPAfiltrert (H13) luft, noe som gir økt sikkerhet for personalet
som tømmer maskinen når syklusen er fullført.

Et bedre valg for miljøet
Getinge FD1600 er konstruert for å bruke eksepsjonelt
lite vann, strøm og kjemikalier – noe som reduserer
miljøpåvirkningen og kostnadene.

A0-verdidisplay
Brukeren kan se desinfeksjonsnivået tydelig på A0verdidisplayet. Dette gir bedre sikkerhet ved at brukeren
kan kontrollere at riktig desinfeksjonsnivå er nådd.
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• ENKEL SERVICE

• ENKEL OPPBEVARING

• SIKKER OPPBEVARING

• EN ISO 15883-KOMPATIBEL

• HYGIENISK DESIGN

• SIKKER OG FULLSTENDIG PROSESS

• BRUKERVENNLIG

Sekvensdisplay med gjenstående tid
Sekvensdisplayet med gjenstående tid gjør det mulig for
personalet å kontrollere fremgangen i syklusen, slik at
arbeidsflyten kan planlegges mer effektivt og man bruker
mindre tid på å vente på at syklusen skal bli ferdig.

Rørsystemdesinfeksjon (PSD)
Rask desinfeksjon gjennom alle de faste og roterende
dysene gir også en unik fordel, fordi hele rør- og
dysesystemet desinfiseres i hver syklus, noe som
eliminerer faren for kontaminasjon.
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SKAPE EN KOMPLETT LØSNING

Getinge FD1600 spiller en sentral rolle i et effektivt vaskerom, men er bare ett element i effektiv
infeksjonskontroll. Getinge kan hjelpe deg å bygge opp et optimalt vaskerom og opprette en total
strategi for infeksjonskontroll.
Etter at spyledekontaminator er valgt, kan de følgende tre trinnene
brukes som en veiledning for å skape en komplett løsning:
TRINN 1: Velge riktig holder
Universalholderen passer for de fleste vanlige beholdere. En lang
rekke holdere for andre typer gods er også tilgjengelig. Disse
holderne kan håndtere en rekke typer bekken, samt bøtter og
urinflasker. Optimal ytelse kan bare oppnås ved å velge den ideelle
holderen fra det omfattende standardutvalget som tilbys av Getinge.
TRINN 2: Velge tilbehør
Getinge tilbyr også en rekke nyttige tilbehør, for eksempel et unikt,
anatomisk utformet bekken med lokk. Getinges kjemikalier, et
optimalisert skylle- og avkalkingsmiddel og et svært effektivt
vaskemiddel, er utviklet for å oppfylle de strengeste prosesskrav.

Urinflaske og bekken med lokk

STEP 3: Utformet et komplett vaskerom
Getinge tar hensyn til alle aspekter ved vaskerommet, og leverer
omfattende støtte fra opplæring i gode hygienerutiner til råd om
romlayout og valg av utstyr. Getinge tilbyr også et komplett møbelkonsept for vaskerommet, som bidrar til å skape et hygienisk og
sikkert arbeidsmiljø for kunden.
Tre urinflasker

Bøtte med lokk
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Getinge FD1600 i polymermateriale,
benkmontert eller frittstående

Getinge FD1600 rustfritt stål,
benkmontert eller frittstående

Getinge FD1600, frittstående og benkmonterte modeller
Vekt, frittstående / benkmontert

90 kg / 70 kg

Bredde, frittstående / benkmontert

450 mm / 450 mm

Dybde, frittstående / benkmontert

580 mm / 580 mm

Høyde, frittstående / benkmontert

1320 mm / 870 mm

Avløpskopling vegg / gulv
vegg / gulv
Strømforbruk
Maks. utvendig temperatur
Støynivå
Vannkoplinger – kaldt og varmt vann
Vann
Trykk
Vannmengde

Ø110 mm
Ø90 mm
0,16 kWh/syklus
40 °C
53 dB (A) i henhold til EN ISO 3747:2000
15 mm
1-8 Bar (14-116 PSI)
>0,3 l/s

Vannforbruk
Økonomiprogram 11 liter/syklus±10 %
		
Normalprogram 18 liter/syklus ±10 %
Godkjenninger
		

MDD 93/42/EEC. Tredjepartssertifikat for
EN ISO 15883-1 og 15883-3.

Mål og spesifikasjoner for skap som passer til Getinge FD1600 er tilgjengelige på forespørsel.

Getinge er verdens ledende leverandør av løsninger for effektiv
rengjøring, desinfisering og sterilisering innen helsesektoren og
farmasøytisk industri. Vårt mål er å hjelpe våre kunder å gi bedre
pleie med lavere kostnader. Vi gjør dette ved å tilby gjennomtenkte
og tilpassede løsninger. Dette betyr at vi er med kunden hele veien
fra arkitektonisk planlegging og utdanning til sporbarhet og support – med komplette løsninger, langsiktig engasjement og global
tilstedeværelse. Getinge – Always with you.

Getinge Norge AS
Ryenstubben 2
0679 Oslo
NORGE
Telefon: +47 23 03 52 00
Telefax: +47 23 03 52 01

www.getinge.com

GETINGE GROUP er en ledende global leverandør av utstyr og systemer som bidrar til
bedre kvalitet og kostnadseffektivitet innen helse- og omsorgssektoren. Vi opererer
under de tre varemerkene til ArjoHuntleigh, GETINGE og MAQUET. ArjoHuntleigh
fokuserer på løsninger for pasientmobilitet og behandling av sår. GETINGE leverer
løsninger for infeksjonskontroll innen helse- og omsorgssektoren. MAQUET spesialiserer seg på løsninger, terapi og produkter for operasjonsstuer og intensivavdelinger.
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KOMPLETTE LØSNINGER FOR INFEKSJONSKONTROLL

