Professionele reiniging- en desinfectietechniek

Topic
Brengt hygiëne op een hoger niveau

Topic in detail
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Eindelijk meer tijd voor de verpleging:
De TOPIC ontlast en brengt rust

Als U de mens verzorgt, neemt de TOPIC de zorg voor hygiëne en techniek op zich. Dat
is de succesformule die MEIKO hanteert voor een vriendelijke verpleging vandaag de dag.
De innovatieve TOPIC besteed zijn volledige aandacht aan de reiniging en desinfectie van
verpleegmiddelen en schenkt het Personeel daarbij waardevolle tijd voor hun uiteindelijke
opgave, namelijk aandacht schenken aan de mens.
TOPIC is klasse techniek. Een solide techniek geheel vervaardigd van roestvrijstaal, de basis voor een lange levensduur,
de juiste reinigingskwaliteit en een betrouwbare hygiëne.
TOP: de diepgetrokken waskamer heeft geen onnodige hoeken en kieren en is geheel zelfreinigend. In de waskamer is
een intensief spoelsysteem geplaatst waarmee een optimale
reiniging en hygiëne van de verpleegmiddelen wordt gegarandeerd.

Uw TOP tien: De hygiëne
voordelen van de TOPIC
• Ideale bediening door het “One Touch” bedieningssysteem. Een display met overzichtelijke symbolen en
vriendelijke bedieningsknoppen.
• Gegarandeerde hygiëne door een desinfectieprogramma volgens de A0-waarde en DIN EN ISO 15883.
• Een zeer economisch gebruik reduceert de exploitatiekosten aanzienlijk.
• Korte, individueel te programmeren reinigingsprogramma’s.
• Flexibel door de multifunctionele houder voor verpleegartikelen.
• Gepatenteerd dampdicht reiniging- en desinfectiesysteem.
• Complete reiniging door het “Power” wassysteem.
• Elektronische besturing met diverse veelzijdige
reinigingsprogramma’s.
• Gegarandeerde hygiëne door de thermische
desinfectie technologie.
• Uitbreidbaar met diverse accessoires en de
vele optie mogelijkheden.
vele optie mogelijkheden.
• Uitbreidbaar met diverse accessoires en de
desinfectie technologie.
• Gegarandeerde hygiëne door de thermische
reinigingsprogramma’s.
• Elektronische besturing met diverse veelzijdige
• Complete reiniging door het “Power” wassysteem.
systeem.
• Gepatenteerd dampdicht reiniging- en desinfectiepleegartikelen.
• Flexibel door de multifunctionele houder voor ver-

Bedpannen, urinalen, stoelemmers enz. worden automatisch
en betrouwbaar geleegd, gereinigd en gedesinfecteerd. Vanzelfsprekend in een geheel afgesloten waskamer.
Dit betekent: moderne hygiëne, comfort en minder belasting
van het totale personeel.
Ook de controle haalt opgelucht adem: de betrouwbare onderhoudsvrije techniek van de TOPIC verlaagt eveneens de
exploitatiekosten en uw budget.

TOPIC reiniging- en desinfectie-automaten bieden u een hoog
comfort in het bedienen van het systeem. Programmastart,
besturing en de analyse zijn geheel te verrichten met behulp
van het display.

Comfortabele One Touch techniek in combinatie met het
M-Commander ondersteunen dit gehele proces.
Zo eenvoudig en comfortabel kan alleen met de TOPIC.

Overzichtelijk, verlicht display
met tekstaanduiding voor het
verloop van het programma,
temperaturen en foutmeldingen
Sensor voor infrarood
technologie
Intensief programma
Normaal programma
Kort programma
Reiniging van de uitstort
of extra spoeling van de
waskamer
Bedieningsknoppen
cursorvelden
Storingsmelding

Complete hygiëne in één oogopslag:
TOPIC met M-Commander en M-Commander W, de analyse software
voor MEIKO reiniging- en desinfectie-automaten.

Topic, inzetbaar op
vele toepassingen

Een TOPIC reiniging- en desinfectieautomaat is in alle gevallen de juiste
oplossing:
Als los staande unit of als op maat
geproduceerde verpleegcombinatie: met
de TOPIC wordt verzorgen en verplegen
effectiever en minder arbeidsintensief.
•	Een snelle en eenvoudige montage
•	Geluid- en warmte isolerend
•	Direct toegangbare ruimten voor
service en onderhoud
TOPIC 10 met uitstort
De “zwevende”combinatie
Geschikt voor wandmontage met volledige
bodemvrijheid. De reiniging- en desinfectieautomaat TOPIC 10 met een speciaal ontwikkelde aparte uitstortunit.

SAN 14 B
Compacte verpleegcombinatie
TOPIC 40 met handenwasunit, werk- en
afzetplek en uitstort met spatplaat. Klein,
maar zeer effectief.

SAN 20 BW
Complete verpleegcombinatie
TOPIC 40 met uitstort, ergonomisch geplaatste
handenwasbak, spoelbak, groot gedimen
sioneerde werk- en afzetplek en kasten in de
onderbouw. Alles in één handbereik.
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TOPIC als losse unit

TOPIC 20
1A staand model
Plaatsen, aansluiten – gereed!
Ideaal bij het vervangen van bestaande units.
Direct de nieuwste techniek!
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TOPIC als kleine verpleegcombinatie
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TOPIC als inbouw model
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Uw MEIKO desinfectieteam ondersteunt
U graag bij het “hygiënisch” inrichten
van uw ruimte. Eén belletje is al genoeg.
760.091.00.02.13/NL/KD/2000

Technische wijzigingen voorbehouden.
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