Getinge 600-serien
Spyledekontaminator med toppmating
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Brukervennlighet?
Optimal teknologi? Få begge deler!
Å utvikle desinfeksjonsutstyr som er både enkelt å bruke og teknisk perfekt, er ingen enkel oppgave.
Det har tatt oss rundt 70 år og titusener av oppdrag i klinikker og kirurgiske avdelinger over hele
verden!
 I dag er Getinge ledende i verden på dette området, på grunn av nyskapninger som Getinge 600serien – en serie ekstremt brukervennlige spyledesinfektorer med enestående teknologi for rengjøring
og desinfeksjon. Les mer om de smarte detaljene på de neste sidene.

Alle spyledesinfektorer i Getinge 600-serien har toppma-

beholdere sikres også. Men det er ikke bare gjenstandene

ting. De har to funksjoner:

som skal vaskes, som har nytte av den enestående des-

• Vaskedesinfektorer for avføringsbeholdere

infeksjonen i maskinene i Getinge 600-serien. Maskinens

• Utslagsvasker med valgfri kantspyling.

vaskekammer, rør, dyser osv. blir også desinfisert etter

Dette eliminerer behovet for en separat utslagsenhet i des-

hver prosess – takket være rørdesinfeksjonssystemet PSD

infeksjonsrommet, og sparer dermed tid, plass og penger.

(Pipe System Disinfection).

Utslagsvasken blir en klinisk vaskeservant når en desinfeksjonssyklus startes etter tømmingen.
Hele prosessen – fra tømming til rengjøring og desinfek-

Dette betyr at det ikke blir liggende igjen noen mikroberester mellom prosessene, slik at hygienen blir enestående.

sjon – tar bare 4-7 minutter.
Automatisk konveksjonstørking
Lett å arbeide med

Når prosessen er ferdig, indikerer en grønn lampe at ren-

De toppmatede spyledesinfektorene i Getinge 600-serien

gjøring og termisk desinfeksjon er utført. Når lokket åpnes

er utformet slik at fronten er lavere enn baksiden. Den lave

ved at fotpedalen trykkes, indikeres desinfeksjonstempe-

fronten gjør enheten egnet som utslagsvask. Tømming av

raturen og det grønne signalet slukkes. Denne funksjonen

vaskebøtter og andre store beholdere er mer ergonomisk

eliminerer faren for å blande urent og rent gods.

med den lave fronten.

Hvis desinfeksjonstemperaturen ikke er nådd, tennes en
rød lampe og lokket forblir lukket.

Praktisk fotpedal som standard
For å gjøre håndteringen av gjenstander enda mer praktisk
og for å unngå forurensning av rene hender, leveres alle
modeller i Getinge 600-serien med en fotpedal for åpning
og lukking av lokket. Fotpedalen kan også brukes til å
starte programmet som brukes oftest på avdelingen.
Overlegen rengjøring og desinfeksjon
Med Getinge 600-serien har vi gjort rengjøring og desinfeksjon mer effektivt enn noen gang. Svært skitne
gjenstander rengjøres av roterende dyser og et effektivt
spylesystem. Deretter varmedesinfiseres de av damp fra
alle dysene. Innvendig desinfeksjon av flasker og lignende

I Getinge 600-serien forsynes damp via hver enkelt
spyledyse direkte til hver enkel gjenstand som skal
desinfiseres.
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Fotpedalen er standardutstyr.

Automatisk tørkemodus.

Lokket åpnes helt når pedalen trykkes.

Skråstilt spylekammer
– gjør det enkelt å laste, tømme og
overvåke gjenstandene.

Grundig rengjøring
Perfekt resultat sikres ved å
kombinere en universalholder og
rengjøringsdysene – én roterende
innsprøytingsdyse, 6 faste dyser
og 3 valgfrie kantspyledyser.

Praktisk utslagsvask
– med manuell kantspyling.

Dypt spylekammer
– minimerer faren for smussrester
i skjøter og lommer.
Overlegen desinfeksjon
– selv på innsiden av
gjenstandene, fordi dampen
sprøytes inn gjennom alle
dysene.

SPYLEDEKONTAMINATOR 600-SERIEN
Kammerets volum

70 l

Kammerets høyde

400 mm

Kammerets bredde

400 mm

Kammerets dybde

465 mm

Fotpedal (standard)
– betjener lokket og hindrer
kontaminering av rene hender.

Veggmontert eller frittstående
– det er lett å komme til under maskinen
ved gulvvask.

Getinges utvalg av vaskemidler er utviklet, testet og kontrollert på Getinges spyledesinfektorer for beholdere til biologisk
avfall, for å oppfylle EN ISO 15883-standardene for vaskeeffektivitet når det gjelder gods som brukes i vaskerom og til å
beskytte brukere og pasienter.
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DREIEFUNKSJON FOR AUTOMATISK
TØMMING
Tømmer automatisk sugeflasker, bekken osv. For å hindre ubehagelig lukt og gasser,
tømmes ikke gjenstandene før lokket er lukket (dette skjer automatisk).

Prinsippskisse for den
automatiske dreieenheten.

Holder til sugeflaske
2-5 liter.
Delenr. 500 44 00-00.

Holder til bekken og håndtak.
Delenr. 499 95 72-00.

Ekstra holder til sugeflaske
0,7 liter.
Delenr. 500 07 72-00.
Passer holder
Delenr. 500 44 00-00.
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VALGFRITT TILBEHØR
Automatisk tømming

Delenr.

VALGFRITT TILBEHØR
Manuell tømming

Delenr.

Bunn-innsats

500 11 39-00

Adapter for tre urinflasker

499 95 71-00

Stativ til redskaper

499 96 10-00

Stativ til redskaper

499 96 10-00

Instrumentfjær

499 11 16-00

Instrumentfjær

499 11 16-00

Ekstra innsprøytingsrør

503 31 88-00

Ekstra innsprøytingsrør

503 31 88-00

Holder til sugeflaske 2-5 liter

500 44 00-00

Adapter for sugeflaske

499 99 99-00

Adapter til små sugeflasker
0,7/1,2/2,0 liter, Egnel,
Mediada og Meddela
Passer holder

500 07 72-00
500 44 00-00

Adapter til små sugeflasker
0,25-0,5 liter, Meddela, FMS
Passer holder

500 05 16-00
500 44 00-00

Holder til ett rundt bekken

499 95 72-00

Holder til ett rundt bekken
og én urinflaske

501 14 05-00

Adapter for små urinflasker
Passer holder

500 26 57-00
501 14 05-00
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Getinge 600-serien i klinikker OG
kirurgiske avdelinger

Noen lastealternativer
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TEKNISKE DATA

Getinge 600-serien
Vekt

85 kg

Bredde

590 mm

Dybde

660 mm

Høyde

1000-1060 mm

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

Ø 110 mm
Ø 90 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 18 liter/syklus±10 %
		
Normalprogram 25 liter/syklus ±10 %
		
Intensivprogram 35 liter/syklus ±10 %
Godkjenninger
MDD 93/42/EEC. Tredjepartssertifikat for
		
EN ISO 15883-1 og 15883-3

Getinge Norge AS
Strandveien 13
1366 LYSAKER
NORGE
Telefon: +47 23 03 52 00
Telefax: +47 23 03 52 02

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, intervensjonell kardiologi og intensivavdelinger.
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Getinge Infection Control er verdens største
leverandør av løsninger for steril prosessering i
helsesektoren. Vårt mål er å sikre høyeste kvalitet og
den best sikkerhet til lavest totalkostnad. Vi tilbyr
komplette løsninger for en sømløs arbeidsflyt for å
redusere faren for kontaminasjon, samtidig som vi
hjelper helsepersonell med å øke effektiviteten.

