
getinge 6000
Den helautomatiske 
spyleDekontaminatoren
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gJØr en ForskJell 
i inFeksJonskontroll
Getinge 6000 er en helautomatisk spyledekontaminator for sykehus og helseinstitusjoner, med 
nyskapende og brukervennlige funksjoner gir bedre effektivitet og infeksjonskontroll.

Getinge 6000 tømmer, rengjør og desinfiserer 
termisk beholdere som bekken, urinflasker og 
sugeflasker for å sikre en kontinuerlig strøm av 
rent gods fra vaskerommet. Og arbeidsrutinene blir 
enklere og mer effektive. Skyvedøren åpnes uten 
at du må berøre maskinen.

unik fotocellestyring
En unik fotocelle åpner og lukker skyvedøren 
automatisk – du holder bare hånden foran 
fotocellen. Dette gir bedre infeksjonskontroll, siden 
du kan losse gods uten å berøre et dørhåndtak 
som kan være kontaminert.

Full oversikt
Getinge 6000 gir deg også mulighet til å observere 
prosessen i løpet av syklusen, takket være den nye 
VIP-glassruten (View-in-Process).

rask nedkjøling – og tørking
Getinge 6000 tørker og kjøler ned godset raskere. 
Etter desinfeksjonsfasen hentes kjølevann 
direkte fra vanninntaket, ikke fra en intern tank. 
Kjølevannet fra en separat sprøytedyse sprøytes 
på kammerveggen for å kondensere dampen. 
Og etter syklusen åpnes døren ca. 10 cm for å 
fremskynde tørkingen og nedkjølingen av godset.

Disse nyskapende funksjonene utgjør en forskjell 
i infeksjonskontrollen. Og den nye utvendige 
utformingen gjør Getinge 6000 til et effektivt, 
ergonomisk og attraktivt produkt å arbeid med i 
hjertet av et godt planlagt og effektivt vaskerom.

Gjennom VIP-vinduet kan du når som helst 
følge prosessen visuelt.

Ikke nødvendig å berøre! Bare hold hånden 
ved fotocellen for å åpne eller lukke døren.

Den loddrette skyvedøren sparer plass. Etter 
syklusen åpnes døren litt for å fremskynde 
tørkingen.
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knapper for tre standardprogrammer
Økonomi, normal og intensiv – gir løsninger for ulike 
beholdere.

sikker DesinFeksJon
Damp sprøytes inn gjennom alle dysene. Dette sikrer 
desinfeksjon av alle overflater på gjenstandene, samt 
av maskinens kammer, rør og dyser.

milJØVennlig
Oppfyller strenge miljøkrav: lavt vannforbruk, god 
varmeisolasjon, lavt støynivå og resirkulerbare 
materialer.

samsvar med standarder
EN-ISO 15883
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FotoCelle
For håndfri dørbetjening og bedre infeksjonskontroll.

roterenDe holDer
Når døren låses, roterer holderen 150 grader slik at 
beholderne tømmes.

sikker oppBeVaring
For vaskemidler og skyllemidler.

tØrre og neDkJØlte BeholDere etter 
syklusen
Når syklusen er fullført, åpnes døren ca. 10 cm for å 
bidra til at godset tørker og kjøles ned.

Getinges utvalg av vaskemidler er utviklet, 
testet og kontrollert på Getinges spyledes-
infektorer 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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FleksiBle lØsninger

Getinge 6000 kan håndtere et bredere utvalg 
av beholdere enn noen annen spyledesinfektor. 
Vi tilbyr et bredt utvalg av standardholdere for 
vanlige avføringsbeholdere, samt spesialholdere 
og adaptere for sugeflasker og løsninger for 
prosessering av skåler, vaskefat og andre 
redskaper i helseinstitusjoner.

roterenDe holDer

Når døren låses, roterer holderen 150 grader 
slik at beholderne tømmes. Dette gir bedre 
arbeidsforhold for personalet, siden det ikke lenger 
er fare for søl, sprut eller gasser fra beholderne 
under innlasting.

Godset lastes inn enkelt.
Sprøytedysene er integrert i den roterende 

holderen, og plassert for å gi best mulig 
vaskeresultat og en optimal desinfeksjonsprosess.

Getinge 6000 er utstyrt med roterende holder. Denne unike funksjonen gir mer effektive lasterutiner, sikrer 
godt vaskeresultat og forbedrer arbeidsmiljøet. 
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getinge 6000

 Vekt 135 kg

 Bredde 600 mm

 Dybde 580 mm

 Høyde, frittstående 1840 mm

 Høyde, veggmontert 1640 mm

 Avløpskopling vegg / gulv Ø 110 mm
 vegg / gulv Ø 90 mm

 Maks. utvendig temperatur 40 °C

 Vannforbruk 
 Økonomi 19 liter/syklus ±10 % (kjøling ca. 5 liter)
 Normal 24 liter/syklus ±10 %
 Intensiv 33 liter/syklus ±10 %

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

tekniske spesiFikasJoner
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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 omsorgssek-
toren. MAQUET spesialiserer seg på løsninger, terapi og produkter for operasjon-
sstuer, intervensjonell kardiologi og intensivavdelinger.

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.

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


