Professionele reinigings- en desinfectietechniek

TopLine in detail
Bedpanspoelers

TopLine – Overtuigende veiligheid

Hygiënezekerheid is meer dan ooit het allerbelangrijkste in de zorg.
De focus ligt altijd op het welzijn van de patiënt.

TopLine – U bepaalt het programma!

Een perfecte hygiënische reiniging vereist een flexibele techniek die op elk moment kan worden
aangepast: MEIKO heeft de schone oplossing. De TopLine serie kan perfect worden aangepast
aan de individuele behoeften van uw patiënten en de verschillende infecties.
Het bijzondere comfort: TopLine bedpanspoelers kunnen op elk moment worden geactiveerd met
de vereiste A 0-waarden. U bepaalt het programma. De volgende A0-waarden kunnen worden
geselecteerd voor de basishygiëne of al naar gelang de behoefte: A0 60, A0 600, A0 3000.
Schone oplossingen voor optimale hygiëne en en een optimaal rendement – made by MEIKO.

In drie stappen naar perfecte hygiëne:



Bepaal het reinigingsprogramma op basis van de te reinigen
hulpmiddelen en de vervuilingsgraad. Houd de toets ingedrukt.



Het display laat de
A 0-waarden zien die kunnen
worden geselecteerd: A 0 60 /
A 0 600 / A 0 3000. Laat de
toets los wanneer de opgegeven waarde is bereikt.



Zodra u de toets loslaat,
start het programma automatisch.

TopLine – Meer dan techniek

Met MEIKO TopLine speelt u op zeker.
De bedpanspoeler voor medische
hulpmiddelen biedt veiligheid over de
hele linie. Zowel bij het reinigen van de
zorghulpmiddelen als bij de bediening
van de machines spreekt TopLine aan
met techniek die voor veiligheid van
patiënt en personeel staat.
Altijd met het oog op de vereisten
van EN ISO 15883. Ontdek nu de
highlights en overtuig uzelf van de
voordelen van de MEIKO TopLine!

Vrije uitloop AA conform EN 1717
MIKE 2 elektronica

Bewegingssensor voor deurbediening (optioneel)
Sproeisysteem voor intensief reinigen
Diepgetrokken waskamer, zelfreinigend

Krachtige telescopische roterende straal

Sifoncontrole
HEPA-filter (H13)
Voetschakelaar voor deurbediening (optioneel)

Steam
Stop

Power
Clean

Thermo
Control

Een volledige systeemdampdichtheid garandeert
u de beste arbeidsveiligheid
en hygiënezekerheid.

De krachtige, telescopische
roterende straal en het
geoptimaliseerde, allround
wassysteem zorgen ervoor
dat uw zorghulpmiddelen
tot in elke hoek efficiënt
worden gereinigd.

De aansturing van de vrij
instelbare* A0 -waarden, die
door elkaar controlerende
temperatuursensoren worden bewaakt, garandeert u
de beste desinfectiezekerheid.
* A 0 60, A 0 600, A 0 3000.

Dry&Cool

Het gepatenteerde proces
“Droging en terugkoeling
met gefilterde lucht” zorgt
voor hygiënisch onschadelijke zorghulpmiddelen
die probleemloos kunnen
worden aangeraakt.

T.A.D.

Total Auto Disinfection
(T.A.D.) beschermt het gehele wateromloopsysteem
perfect tegen herbesmetting na elke cyclus.

Chem
Code

Ca Stop

Het unieke zuiglanscoderingssysteem voorkomt dat
de reinigingsmiddelen
worden verwisseld waardoor de procesintegriteit
wordt gegarandeerd.

De sensorgestuurde
doseerbewaking van waterontharder met naglansmiddel of reinigingsmiddel zorgt
voor de bedrijfszekerheid
van de machine.
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TopLine – Veelzijdigheid op maat

MEIKO TopLine is zeer veelzijdig. Voor elke vuile spoelruimte kunt u hier wel iets vinden. Van een stand-alone machine voor
staande of wandmontage of voor de inbouw in natte ruimtes tot het praktische onderbouwmodel en de compacte verpleegcombinatie. Maak uw oplossing op maat! Meer informatie over de verschillende mogelijkheden vindt u in onze actuele brochure MEIKO TopLine programmaoverzicht. Het MEIKO team helpt u graag bij het vinden van de beste schone oplossing
voor uw zeer individuele hygiëne-eisen. Een telefoontje is genoeg!
TopLine als vloermodel
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TopLine als kleine verpleegcombinatie

Ready for operation
10.23

TopLine 10
Voor wandmontage die de vloer vrij laat.
Basismodel. Ruimtebesparend en klaar
om te worden aangesloten.

TopLine 20
Kleine verpleegcombinatie die bestaat uit een
TopLine 20 met sokkel en speciaal daarvoor
ontwikkelde uitstortunit (optioneel).

SAN 14 B
Compacte verpleegcombinatie die
bestaat uit een TopLine 40, uitstortunit,
wastafel en opslagruimte. Inclusief
spatscherm en opstaande rand.

SAN 20 W
Verpleegcombinatie met kastruimte van
600 mm. Bestaat uit een TopLine 40, uitstortunit, wastafel en opslagruimte.
Inclusief spatscherm en opstaande rand.

100

≈ 950

1730

24.03.12

500

500

407
450
≈ 880

TopLine als onderbouwmodel
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Wijzigingen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen voorbehouden

