
Always with you

GetinGe 600-serien
toppmatade spoldesinfektorer
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även den invändiga desinfektionen i flaskor och dylikt säker-

ställd. Det är dock inte bara godset som får en överlägsen 

desinfektion i Getinges 600-maskiner. Även maskinernas 

kammare, rör, dysor etc, desinfekteras efter varje process 

– Pipe System Disinfection (PSD). Därmed kan inga rester 

stanna kvar i maskinen mellan processerna och hygienen 

blir den allra bästa.

automatisk torkning

När rengörings-/desinfektionsprocessen är avslutad, öppnas 

locket automatiskt cirka tio centimeter. Detta påskyndar 

torkningen och gör godset torrt och svalt på kort tid. Den 

gröna signalen samt det gläntade locket är tydliga signaler 

på att rent gods finns tillgängligt i kammaren.

Att utveckla desinfektionsutrustning som både är lätt att använda och tekniskt fulländad är svårare

än det låter. För oss på Getinge har det tagit en si så där 70 år och tiotusentals uppdrag ute bland

världens vård- och op-avdelningar för att lyckas! Idag är vi världsledare på området och det senaste

talande beviset är Getinge 600-serien – en samling ovanligt lättanvända spoldesinfektorer med över-

lägsen teknik för rengöring och desinfektion.

 På följande sidor är du välkommen att läsa mer om de sinnrika detaljerna.

all flusher-disinfectors i Getinges 600-serie är toppma-

tade och kan användas i två olika syften:

 • För tömning (traditionell utslagsback med randspolning)

 • För rengöring och desinfektion.

På så sätt slipper man investera i en separat tömningsenhet

i desinfektionsrummet, samtidigt som man sparar mycket

plats. Hela processen – från tömning till rengöring och 

desinfektion – tar endast 4–7 minuter.

lätta att arbeta med

De toppmatade spoldesinfektorerna i 600-serien är desig-

nade med lägre framkant än bakkant. Locket blir därmed

sluttande och öppnas uppåt, vilket i sin tur gör det enkelt 

att lasta, tömma och att överblicka godset.

fotpedal ingår i grundpriset! 

För att göra godshanteringen ännu bekvämare och undvika

kontaminering av rena händer, har hela 600-serien en fot-

pedalför locköppning och -stängning som standard.

Även det vanligaste programmet på avdelningen startas via

fotpedalen. Ett tryck på fotpedalen öppnar locket helt.

superior cleaning and disinfection

Med 600-serien går Getinge steget längre än någon annan

när det gäller effektiv rengöring och desinfektion. Det svårt

nedsmutsade godset rengörs med hjälp av roterande

munstycken och ett effektivt spolsystem. Därefter vär-

medesinfekteras det genom att ånga tillförs via samtliga 

munstycken, direkt in i varje enskilt diskgods. På så sätt blir 

föredrar du användarvänliGhet?
optimal teknik?
eller vill du ha både och...

Många spoldesinfektorer har endast ett centralmunstycke för
ångan, som då själv får söka sig in i flaskor och dylikt.

I Getinges 600-serie tillförs ånga via varje enskilt 
spolmunstycke, direkt in i varje enskilt diskgods.
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Locköppning efter tryck på fotpedalen. Automatiskt torkningsläge.Fotpedal ingår i grundpriset. 

överlägsen desinfektion
Ånga sprutas in genom
samtliga munstycken och
säkerställer desinfektion
även på godsets insidor.

sluttande lock
Gör det enkelt att lasta, tömma 
och att överblicka godset.

traditionell utslagsback
med manuell rand-spolning.

fotpedal = standard!
Manövrerar locket och omöjliggör
kontaminering av rena händer.

helpressad kammare
Minimerar risken för att
smutsrester fastnar i fogar  
och fickor.

vägghängd eller på ben
Rejält med utrymme under maskinen gör
det lättstädat.

Spoldesinfektor 600-serien

Kammarvolym L

Kammarhöjd mm

Kammarbredd mm

Kammardjup mm

  

 70  

 400 

 465 
 
 400 

 

noggrann rengöring 
Perfekt resultat garanteras genom 
en kombination av en niversalhållare 
och rengöringsmunstycken:  
ett roterande injektormunstycke,  
6 fasta munstycken och 3 valbara 
randspolningsmunstycken.
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tillvalen som Gör din 600-maskin ännu
mer användarvänliG:

Spoldesinfektorerna i 600-serien är som standard utrustade med universalhållare och två stycken

injektorrör. Därutöver kan du välja till följande:

tillval
automatic emptying

tillval
manuell tömning

Adapter för små urinflaskor Art. nr 500 26 57-00 
 Passar i hållare  Art. nr 501 14 05-00

Adapter för 2-liters sugflaskor/mätkannor  Art. nr 501 13 70-00
 Passar i hållare  Art. nr 501 14 05-00

Hållare för tre urinflaskor  Art. nr 499 95 71-00

Insatskorg Art. nr 499 96 10-00

Instrumentfjäder Art. nr 499 11 16-00

Extra injektorrör Art. nr 500 06 33-00

Adapter för sugflaska  Art. nr 499 99 99-00

Botteninsats  Art. nr 500 11 39-00

Insatskorg  Art. nr 499 96 10-00

Instrumentfjäder  Art. nr 499 11 16-00

Extra injektorrör Art. nr 500 06 33-00

Hållare för sugflaska 2-5 liter Art. nr 500 44 00-00

Adapter för små sugflaskor 
 0.7/1.2/2.0 liter, Egnel, 
 Mediada och Meddela Art. nr 500 07 72-00 
 Passar i hållare  Art. nr 500 44 00-00

Adapter för små sugflaskor
 0.25-0.5 liter, Meddela, FMS Art. nr 500 05 16-00 
 Passar i hållare  Art. nr 500 44 00-00

Hållare till ett runt bäcken Art. nr 499 95 72-00

Hållare till ett runt bäcken 
och en urinflaska  Art. nr 501 14 05-00

617

Hållare för sugflaska
2–5 liter, art.nr 500 44 00-00.

Extra hållare för sugflaska (Egnell)
0,7 liter, art.nr 500 77 200. Passar  
i hållare 500 07 72-00.

Tömmer automatiskt dina  
sugflaskor, bäcken etc.  
För att undvika stänk och
aerosoler, töms godset  
först när locket stängts  
(sker automatiskt).

Hållare för bäcken & handfat
art.nr 499 95 72-00.
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Några lastalternativ
universalhållare
Ingår som standard vid manuell tömning.

GetinGe 600-
serien på vård-
avdelninGar 



Getinge 600-serien – 7

GetinGe 600-serien på op-avdelninGar

Några lastalternativ

universalhållare
Ingår i basutrustningen.

hållare för sugflaska
Med vändningsfunktion, art.nr 500 44 00-00.

hållare för sugpåse
Med påsförstörarfunktion.



KOMPLETTA LÖSNINGAR FÖR INFEKTIONSKONTROLL
Getinge är världens ledande leverantör av lösningar för effektiv 

rengöring, desinfektion och sterilisation inom vård- och biovetens-

kapssektorerna. Vi fokuserar på att hjälpa våra kunder att erbjuda 

bättre vård till en lägre kostnad, genom att erbjuda genomtänkta 

och skräddarsydda lösningar. Det innebär att vi finns med våra 

kunder hela vägen från planering och utbildning till spårbarhet och 

support – med kompletta lösningar, långsiktigt engagemang och 

global närvaro. Getinge – Always with you.

www.getinge.com

Getinge infection control ab
P O Box 69
SE-310 44 Getinge
SWEDEN
Phone: +46 35 15 55 00
Fax: +46 35 18 14 50
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GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system 

som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och for-

skning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MA-

QUET. arjohuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. 

GetinGe tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård 

samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. maQuet är spe-

cialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi och intensivvård.


