Ágytálmosók

Kórházak és ápolási otthonok számára

Ágytálmosók

Kórházak és ápolási otthonok számára
A Steelco folyamatosan dolgozik azokon a beruházásokon és fejlesztéseken, amelyeknek
köszönhetően nemzetközi elismertsége egyre nő. Az ágytálmosók itt bemutatott termékcsaládja
a felhasználó számára széleskörű választási lehetőséget biztosít. A mosás hatékonyságát a
folyamatos tesztelés is szavatolja.

> BP 100 HSER

Kompakt, szabadon álló,
vagy falba szerelt kivitel

> BP 100 HE

szabadon álló,
vagy falba szerelt kivitel

Higienia a kórházakban, ápolási otthonokban,
idős otthonokban, rehabilitációs intézményekben

Automata mosó
fertőtlenítő
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FLY CUTTER

váladékgyűjtő zacskók
termikus fertőtlenítése

Infekció kontrol
A termikus dezinfekció az ajánlott és leghatásosabb módszer a többször használatos
eszközök, így az ágytálak, vizeletgyűjtő edények és más edények fertőtlenítésére.

Az ágytálmosó fertőtlenítő alapvető segítség a kórházi fertőzések megelőzésében és
jelentősen növeli a kezelőszemélyzet biztonságát.

> BP 100

szabadon álló,
vagy beépített modell

> BP 100 H

szabadon álló modell

> BP 100 HXL

nagy kapacitású modell

> BP 100 HLA

felfele csúszó teli üvegajtó

A szabványoknak megfelel
A Steelco ágytálmosókat úgy terveztük, hogy mindenben megfelelnek az Európai Unió és az
Egyesült Királyság fertőzésmentesítésről szóló előírásainak: EN ISO 15883-1/3.
A Steelco Ágytálmosó berendezései az Orvosi Eszközök kategóriájában a CE 0051- es kóddal
rendelkeznek. (A Közösség 93/42/CEE rendelkezése alapján).
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forgó mosó fúvóka

több nyílású
mosókar

BP 100 sorozat
mosó kamra

fix fúvóka

négy fúvókás
mosófej

Az önfertőtlenítő készülék

A hatékony, tesztelt tisztítás elérését több fix állású és forgófejes vízbefúvó biztosítja, mely lehetővé teszi a vízsugár
egyenletes eloszlását és a tisztítani kívánt tárgy minden részébe történő eljutását. A készülék belső és külső része is
AISI 403 minőségű rozsdamentes acélból készül. A vízbefúvókon keresztül jut be a gőz is, mely tökéletes fertőtlenítést
biztosít minden mosási ciklusban.
A szennyeződés és a baktériumok szaporodásának megelőzése érdekében mind a belső kamrát és az ajtó belső
széleit lekerekítve gyártjuk.

A kezelt eszközök szárítása és hűtése
Az összes Steelco gyártmányú ágytálmosó készülék ellátható nagy hatékonyságú szárító/hűtő
ventillátorral. Ez a kiegészítés gyors szárítást és visszahűtést eredményez.
Ez a kiegészítés biztosítja a kezelő személyzet biztonságát a program végén az eszközök
kirakásakor az eszközök azonnal felhasználhatók.
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Steelcotronic Vezérlő Rendszer

A Steelcotronic Vezérlő Rendszer automata diagnosztikai
rendszerrel felszerelve folyamatosan monitorozza és kijelzi
az éppen futó programot,lehetővé teszi a mosási program
optimalizálását,és a vezérlő panelról való módosítását. Három
mosó-fetőtlenítő programot gyárilag beállítunk:

-Rövid - csak folyadékot tartalmazó ágytálak és kacsák mosására
-Standard - szilárd maradékot tartalmazó ágytálak és edények
tisztítására
-Intenzív - erősen szennyezett edények tisztítására beleértve a
véres szennyeződést is
Három további programot a kezelő is beállíthat

A mosás alatt mutatja a mosási fázist, a kamra hőmérsékletét,a
hátra lévő időt és az Ao értéket. A menet vége és a maximális
hőfok kijelzése is elérhető. A hibajelzés kóddal és leírással történik.
are extended.

A vezérlőpanelen megjelennek a hibák ,hangjelzés kiséretében (pl.a
lefolyó dugulás).A lefutott program végén megtörténik a fertőtlenítés
ellenőrzés kijelzése.
Nagy biztonságú könnyen kezelhető érintős kezelő egység üveg
borítással színes LCD kijelzővel a program állapotok kijelzésére.

Automatikus ajtó nyitás

Minden Steelco ágytálmosó fertőtlenítő felszerelhető
automatikával, ami garantálja a nővér állomány higiéniai
biztonságát.

Az ajtó nyitás és zárás pedállal és infravörös érzékelővel is
végezhető. Ez teljesen kiküszöböli a kezelő és a gép fizikai
érintkezését
A szennyezett eszközök bepakolása ergonomikus módon, kényelmes
magasságban történik.

Kezelő személyzet biztonsága
A kamra ajtaja a menet teljes ideje alatt reteszelve van,az
ajtó csak a sikeres fertőtlenítés végén nyitható.

Biztonságos vegyszer tárolás

A vegyszeres kannák a készülék alsó részében
zárható tárolóban tarthatók.
A falba épített modellnél a zárható tároló a készülék
felső részében található.
A pultba építhető modell oldalsó vegyszer tároló
szekrénnyel látható el.
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BP 100 HSER Sorozat
Kompakt ágytálmosó fertőtlenítő készülék

BP 100 HSER

Szabadon álló kompakt modell

45

•

Kézi ajtónyitás, kézi ajtózárás

•

Automata ajtónyitás, kézi ajtózárás

•

Automata ajtó

Falba szerelt modell

cm

17.72”

•

Kézi ajtónyitás, kézi ajtózárás

•

Automata ajtó

Kapacitás

Egyidejű kapacitás 1 vizeletgyűjtő edény és
1 ágytál fedővel, vagy 2 vizeletgyűjtő edény.*

2x

1X
Load példák

450mm
17.72’’

505mm

20.5’’

450mm 450mm
17.72’’ 17.72’’

500mm 500mm
400mm 400mm
19.68’’ 19.68’’
15.74’’ 15.74’’

60.1’’

1525mm

520mm

Falba szerelt modell
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Szabadon álló

800mm
31.5’’

800mm
31.5’’

1320mm
52.00’’

1100mm
43.37’’
1320mm
52.00’’

81.8’’

2075mm

19.9’’

BP 100 HE Sorozat
szabadon álló vagy falba szerelt modell

BP 100 HE

Szabadon álló modell

55

•

Kézi ajtónyitás, kézi ajtózárás

•

Automata ajtónyitás, kézi ajtózárás

•

Automata ajtó

Falba szerelt modell

cm

21.65”

•

Kézi ajtónyitás, kézi ajtózárás

•

Automata ajtó

Kapacitás

Egyidejű kapacitás 1 vizeletgyűjtő edény és1 ágytál
fedővel vagy 3 vizeletgyűjtő edény.*

3X

1X
Load példák

545mm
21.45’’

595mm
23.43’’

475mm
18.70’’

475mm
18.7’’

449mm
17.68’’

835mm
32.87’’

1630mm
64.17’’

39.37’’

1000mm

69.01’’

2203mm
86.73’’
1753mm

545mm
21.45’’

* A kapacitás a kezelt eszközök alakjától és
méretétől függ. Az ágytálak és vizeletgyűjtő
edények száma így a kapacitás változhat.

Falba szerelt modell

Szabadon álló
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BP 100 Sorozat
Pult alá helyezhető ágytál mosó fertőtlenítő
készülékek
BP 100

60

cm

Pultba épített modell
•

Kézi ajtó

•

Automata ajtó

23.62”

Kapacitás

Egyidejű kapacitás 1 vizeletgyűjtő edény és 1
ágytál fedővel vagy 2 vizeletgyűjtő edény.*

1X

4X

Load példák

Bp 100 pult alá tervezett modell felszerelhető egybeépített
ajtós oldalasztallal a mosószerek és más tartozékok
tárolására: asztal oldalsó tárolóval és öblítő medencével.

90

cm

35.43”

Néhány példa a legáltalánosabban használt
ágytálak és kacsák elhelyezésére.

Lakberendezés
600mm
23.62’’

360mm
14.17’’

850mm
33.46’’

600mm
23.62’’

400mm
15.74’’

A Steelco a kiöntök és az ágytál
és vizeletgyűjtő edény tároló fali
polcok nagy választékát gyártja.
A kiöntők manuális és automatikus
működésű kivitelben készülnek
automatikus lefolyó és vízöblítő
funkcióval.

Berakó
oldal

110

cm

43.30”
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BP 100 H series
Szabadon álló modell

BP 100 H

55

cm

21.65”

Szabadon álló modell
•

Kézi ajtónyitás, kézi ajtózárás

•

Automata ajtónyitás, kézi ajtózárás

•

Automata ajtó

Kapacitás

Egyidejű kapacitás 1 vizeletgyűjtő edény és 1 ágytál
fedővel vagy 2 vizeletgyűjtő edény.*

4X

1X

Higienikus, biztos program
választás és indítás könyök
érintéssel

Load példák

600mm
23.62’’

400mm
15.74’’
34.25’’

57.48’’

1460mm

21.25’’

870mm

540mm

* A kapacitás a kezelt eszközök alakjától és méretétől függ.
Az ágytálak és vizeletgyűjtő edények száma így a kapacitás változhat.
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BP 100 HXL Sorozat
Nagy kapacitású ágytálmosó és fertőtlenítő készülék

60

BP 100 HXL
Szabadon álló modell
•

Kézi ajtónyitás, kézi ajtózárás

cm

23.62”

Kapacitás

Egyidejű kapacitás 2 ágytál fedővel és 4 vizeletgyűjtő
edény. 1 nagy vödör vagy 2 kiöntő tál és 4
vizeletgyűjtő edény.*

4X

2X

1X

2X
Érintős vezérlés
Érintős vezérlő panel(az érintő
felületben LED található) üveg
felülettel lezárva tökéletes tisztítást
és fertőtlenítést biztosít.

Vegyszer tárolás
A vegyszeres kanna a készülék
allsó részén lévő zárható tárolóba
helyezhető.
1000 mm
39.37’
600mm
23.62’’

600mm
23.62’’

695mm
27.36’’

1695mm
66.73’’

Magas szintű rakomány flexibilitás
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Üvegek, tálak,
vizeletgyűjtő edények

BP 100 HXL - Általános jellemzők

forgó mosófej négy
nyílással

mosókar több
nyílással

fix mosófej

univerzális tartó
keret

* Az egyidejűleg kezelhető eszközök száma azok méretétől és alakjától függ.
A kezelhető ágytálak és üvegek száma kombinálható, ezzel a kapacitás is változhat.

Load példák

Ágytálak és
vizeletgyűjtő
edények
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BP 100 HLA Sorozat
HST felfelé csúszó teli üvegajtó a láthatóságért

60

cm

23.62”

Ez az ágytálmosó fertőtlenítő berendezés felfelé csúszó
teli HST üveg ajtóval rendelkezik és automatikusan
újra használhatóvá teszi az ágytálakat, a vizeletgyűjtő
edényeket és a szívó üvegeket.
Ennek az ágytálmosó készüléknek a fő tulajdonságai
a munkakörülmények javulását a tisztítási eredmények
optimalizálását és a fertőzés veszély drasztikus
csökkenését eredményezik.

Kapacitás

Egyidejű kapacitás 2 vizeletgyűjtő edény és 1 ágytál fedővel
vagy szívó üvegek és gyűjtő tálak más kombinációja.*

2x

1X

* Az egyidejű kapacitás a kezelt eszközök méretétől és alakjától függ.
Az üvegek és ágytálak más kombinációja is megvalósítható a kapacitás
ennek megfelelően változhat.

Forgó tartókeret
A tartókeret forog és automatikusan
kiüríti az eszközöket az ajtó
bezárása után amikor a mosási
program elkezdődik.

350mm
13.78’’

400mm
15.75’’

610mm
24.02’’

800mm
31.50’’

1750mm
68.90’’

600mm
23.62’’
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Multifunkcionális tartó

A multifunkcionális tartó lehetővé teszi különböző számú vizeletgyűjtő
edény, ágytál, váladékgyűjtő tál és szívó üveg egyidejű kezelésének
kombinációját
Többféle tartó keretet forgalmazunk annak érdekében, hogy a különböző
országokban használatos edényeket a készülékkel kezelni lehessen.

BP 100 HLA - Általános jellemzők
forgó mosó fúvóka

forgó mosófej négy
nyílással

fix mosó fúvóka

A készülékben forgó tartó keret található mely
a könnyű és biztonságos berakodást biztosítja
megelőzve minden szennyezés veszélyt.

Load példák
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Tartozékok: eszköz tartók
A készülékben univerzális tartó keret található .Ez a tartókeret lehetővé teszi a különböző
eszközök ,vizeletgyűjtő edények,ágytálak,szívó üvegek és tálak egyidejű kezelését.

Többféle tartókeretet gyártunk amelyeken a különböző országokban használatos edények
elhelyezhetők. A különleges igények kielégítésére egyedi tartókat készítünk.

Kivehető tartó. Ezzel az eszközzel
kisméretű eszközök mosása és
fertőtlenítése válik lehetővé.

A kamra aljára helyezhető
kivehető polc a nagyméretű
eszközök könnyű tisztítását és
fertőtlenítését teszi lehetővé.

A speciális forgó tartókeret
könnyebbé teszi az eszközök
behelyezését.

Kiegészítők
A Steelco a kiegészítők egész sorát gyártja úgymint pultok,
öblítőmedencével vagy a nélkül,vizeletgyűjtő edény és ágytál
tartó fali polcok stb.
A kiöntők manuális vagy automatikus kivitelben készülnek melyek
automatikus lefolyó és vízzel történő öblítést biztosítanak.
Ágytál és vizeletgyűjtő edény tartó fali polc
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BP 100 HSER
sorozat

BP 100 HE
sorozat

BP 100
sorozat

BP 100 H
sorozat

BP 100 HXL
sorozat

BP 100 HLA
sorozat

Szabadon álló modell
Termék méretek SxMxM mm

450x500x1320 545x475x1630

600x600x850

540x600x1460

600x560x1695

600x610x1750

Falba szerelt modell
Termék méretek SxMxM mm

505x520x1525 595x475x1753

-

-

-

-

Modell

Kézi ajtónyitás, kézi ajtózárás

¨

¨

¨

¨

¨

-

Automata ajtónyitás, kézi ajtózárás

¨

¨

-

¨

-

-

Automata ajtó

¨

¨

¨

¨

-

¨

LED display Kezelő panel

•

•

-

-

-

-

LCD display Kezelő panel

•

•

•

•

-

•

Érintős kezelő panel

-

-

-

•

•

-

Infra vörös érzékelő kapcsoló

•

•

-

•

-

•

RS 232 port nyomtató csatlekoztatásához

•

•

•

•

•

•

ST2 integrált nyomtató

-

-

-

-

•

-

USB Port

-

-

-

-

•

•

A vizlágyítószer adagoló

•

•

•

•

•

•

A mosószer adagoló

•

•

•

•

•

•

Zárható vegyszertároló

•

•

•1

•

•

•

•

•

-

•

•

•

Kezelő panel

Vegyszer adagolás

Szárítás
Elektromosan fűtött szárító és hűtő ventillátor
HEPA H 14 szűrő
Csatlakozások

•

•

-

•

•

•

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

Külső gőz csatlakozás
Szabványos elektromos csatlakozás, kérésre
más csatlakozás is lehetséges
Megjegyzés: Ha konfigurált oldalsó szekrény;

¨ = elérhető

• = Standard

• = Opció

- = Nem elérhető
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A gyártó a terméklista és a technikai jellemzők változtatásának jogát előzetes értesítés nélkül fenntartja. Keresse legközelebbi Steelco partnerünket a legfrissebb információkért.

Steam sterilizing autoclaves
Laboratory glassware
washer disinfectors

ARES - flexible endoscope
automated reprocessing system

Washer disinfectors for central
sterile supply departments
Dental washer disinfectors
Washing and sterilizing systems
for lifescience and pharmaceutical
applications

Flusher disinfectors

Headquarters
STEELCO S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - ITALY
Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com

STEELCO ASIA
Puchong, Malaysia
info-asia@steelcogroup.com

STEELCO CHINA
Shanghai, China
info-cn@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO
CDMX, Mexico
info-mx@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND
Spreitenbach, Switzerland
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO AUSTRIA
Wals-Siezenheim, Austria
info-at@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE
Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC
Kgs. Lyngby, Denmark
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO USA
West Palm Beach, USA
info-usa@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM
Mollem, Belgium
info-be@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY
Gütersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

STEELCO NORGE
Nesbru, Norway
info-no@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX
Vianen, Netherlands
info-benelux@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY
Budapest, Hungary
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN
Madrid, Spain
info-es@steelcogroup.com

*
* csak a 909 MDD
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