Lavadoras de comadres e papagaios
Para hospitais e clínicas

Lavadoras de Comadres e Papagaios
para hospitais e clínicas

A Steelco continua incrementando sua reputação internacional mediante uma estratégia de
investimentos no desenvolvimento de produtos. Esta gama de lavadoras de comadres e papagaios
oferece aos clientes uma ampla gama de máquinas com rendimento de lavagem comprovado e
eficiente.
A gama de lavadoras de comadres e papagaios Steelco há muitos anos vem garantido níveis de
higiene e limpeza insuperáveis, tratando e desinfetando todos os objetos reutilizáveis como comadres,
frascos de urina e baldes. Com a Steelco, tanto os pacientes como os enfermeiros terão garantidos
a segurança higiênica!

> BP 100 HSER

Compacta com instalação
independente ou de parede

> BP 100 HE

Com instalação independente
ou de parede

Higiene em hospitais, clínicas, departamentos de geriatria,
centros de reabilitação:

Lavadoras
termodesinfectoras
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FLY CUTTER
Desinfecção térmica
de bolsas de dreno

Controle de infecções
A desinfecção térmica é o método mais recomendado e eficiente para a desinfecção de
qualquer objeto reutilizável como comadres, frascos de urina e baldes. As termodesinfectoras
são um auxílio essencial para o controle das infecções hospitalares e podem melhorar de
modo significativo as condições de trabalho da equipe.

> BP 100

De instalação independente
ou sob bancada

> BP 100 H

De instalação independente

> BP 100 HXL

Modelo de alta capacidade

> BP 100 HLA

Com porta corrediça vertical

Cumprimento de normas
As lavadoras de comadres e papagaios Steelco são projetadas e fabricadas para cumprir com
as mais recentes diretrizes europeias sobre descontaminação EN ISO 15883-1/3.
As lavadoras de comadres e papagaios Steelco são classificadas como dispositivos médicos
CE (regulamentação da comunidade 93/42/CEE).
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Bocais giratórios de jato único

Braço de lavagem de
jatos múltiplos

Série BP 100 HE
Câmara de lavagem

Bocais fixos de jato único

Bocais giratórios de
quatro jatos

Dispositivo de desinfecção automática
A eficácia comprovada da limpeza é obtida graças aos muitos bocais, fixos e giratórios, que fornecem a distribuição de água
ideal dentro e fora do objeto tratado. O gabinete é feito de aço inoxidável AISI 304 por dentro e por fora. Para eliminar o risco
de acúmulo de sujeira e o aumento de bactérias, a parte interna da câmara é produzida com ângulos redondos e o interior da
porta com arestas lisas.
O vapor é dispensado dentro da câmara por circuitos e bocais de lavagem que garantem uma desinfecção perfeita do objeto
tratado, bem como da câmara e dos circuitos hidráulicos em cada ciclo.

Secagem e esfriamento do objeto tratado
Cada modelo da lavadora de comadres e papagaios Steelco pode ser equipado com um sistema
de ventiladores de secagem / esfriamento de alta eficiência.
Uma opção que permite secar e esfriar rapidamente todos os itens. Para fazer de maneira mais
higiênico, é possível filtrar o ar através de filtros HEPA (H14).
Com esta opção a segurança da equipe é melhorada ao descarregar o objeto tratado no fim do
ciclo e que pode ser reutilizado em seguida por estar em temperatura adequada.
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Sistema de controle Steelcotronic
O sistema de controle Steelcotronic, com um controle de
autodiagnóstico que monitora e visualiza constantemente o
estado do ciclo atual e os alarmes, permite otimizar o processo
de lavagem e personalizar os programas. Possui três programas
configurados de fabrica:
- Curto: Apenas para comadres e frascos de urina
- Padrão: Para comadres ou baldes que contêm resíduos sólidos
- Intensivo: Para frascos de sucção e com sangue
Existem mais três programas configuráveis.
As lavadoras de comadres Steelco estão equipadas com painel
de controle de telas de LED de 3 dígitos ou LCD de 32 dígitos
que visualiza, em cada momento do tratamento, a indicação do
programa de tratamento, a fase de trabalho, a temperatura da
câmara e o valor A0 durante a fase de desinfecção até alcançar o
fim do ciclo.
No painel de controle de LED, as indicações são visualizadas
mediante abreviações; no painel de LCD; o estado, os alarmes e
as descrições ficam estendidos.
Sistema de controle de LCD tátil com painel em cores para
visualização do status do ciclo.

Abertura automática da porta
Todas as lavadoras de comadres Steelco são equipadas com
automações para garantir a segurança higiênica da equipe de
enfermagem.
A abertura e o fechamento da porta podem ser controlados
por pedais ou um sensor infravermelho que evita totalmente
o contato físico entre o operador e a máquina.
Os itens sujos são carregados em uma altura ergonômica.

A segurança em primeiro lugar
A porta da câmara fica bloqueada durante todo o ciclo,
sendo que a abertura apenas é possível após finalizar a
desinfecção.

Depósito químico seguro
Os tanques químicos podem ser armazenados dentro
do gabinete bloqueável na parte inferior da máquina.
Para as versões instaladas em parede, o depósito
químico bloqueável está posicionado na parte superior
da máquina.
Os modelos sob bancada podem estar equipados com
gabinetes laterais dedicados.
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Série BP 100 HSER
A gama de modelos compactos de
instalação independente
BP 100 HSER
Modelos compactos de instalação
independente
• Abertura e fechamento manual da porta

45

• Abertura automática e fechamento manual da
porta

cm

• Porta totalmente automática

17.72”

Modelos de instalação em parede
• Abertura e fechamento manual da porta
• Porta totalmente automática

Capacidade
Tratamento simultâneo de 1 frasco de urina e 1
comadre com tampa ou até 2 frascos de urina.*

2x

1X
Exemplos de carga

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

Instalação em parede
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Instalação independente

800mm
31.5’’

800mm
31.5’’

1320mm
52.00’’

1100mm
43.37’’
1320mm
52.00’’

81.8’’

2075mm

19.9’’

Série BP 100 HE
A gama de modelos de instalação
independente e em parede
BP 100 HE
Modelos compactos de instalação
independente
• Abertura e fechamento manual da porta

55

• Abertura automática e fechamento manual da
porta

cm

• Porta totalmente automática

21.65”

Modelos de instalação em parede
• Abertura e fechamento manual da porta
• Porta totalmente automática

Capacidade
Tratamento simultâneo de 1 frasco de urina e 1
comadre com tampa ou até 3 frascos de urina.*

3X

1X
Exemplos de carga

545mm
21.45’’

595mm
23.43’’

475mm
18.70’’

475mm
18.7’’

Instalação em parede

449mm
17.68’’

Instalação independente

835mm
32.87’’

1630mm
64.17’’

39.37’’

1000mm

69.01’’

2203mm
86.73’’
1753mm

545mm
21.45’’

* A capacidade depende do tamanho e da
forma do objeto que será tratado. Possíveis
combinações são de frascos e comadres,
podendo variar a capacidade.
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Série BP 100
Lavadoras de comadres e papagaios
sob bancada
BP 100

60

cm

Modelos sob bancada
• Abertura e fechamento manual da porta
• Porta totalmente automática

23.62”

Capacidade
Tratamento simultâneo de 1 frasco de urina e 1
comadre com tampa ou até 4 frascos de urina.*

4X

1X
Exemplos de carga

As lavadoras de comadres sob bancada BP podem
ser integradas em balcões com compartimento lateral
de porta com dobradiças, para armazenar facilmente
produtos químicos e/ou acessórios.

90

cm

35.43”

Exemplo de comadres e frascos de urina
mais aceitas em geral.

Acessórios
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600mm
23.62’’

360mm
14.17’’

850mm
33.46’’

600mm
23.62’’

400mm
15.74’’

A Steelco pode fornecer uma gama
completa de acessórios como
balcões com/sem pia, esvaziadores
e suportes de parede para
comadres e frascos de urina.
Esvaziadores disponíveis em versão
manual ou automática para dreno
automático e enxague da pia.

110

cm

43.30”

Série BP 100 H
A gama de modelos de instalação independente

Série BP 100 H

55

cm

21.65”

Modelos de instalação independente
• Abertura e fechamento manual da porta
• Abertura automática e fechamento manual da
porta de carga
• Porta automática

Capacidade
Tratamento simultâneo de 2 frascos de urina e 1
comadre com tampa ou até 4 frascos de urina.*

4X

1X

Padrão com tela LCD e seleção do
ciclo higiênico seguro e início mediante
contato por cotovelo.

Exemplos de carga

600mm
23.62’’

400mm
15.74’’
34.25’’

57.48’’

1460mm

21.25’’

870mm

540mm

* A capacidade depende do tamanho e da forma do objeto que será
tratado. Possíveis combinações são de frascos e comadres, podendo
variar a capacidade.
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Série BP 100 HXL
Lavadoras de comadres de grande capacidade

60

cm

23.62”

BP 100 HXL
Modelo de instalação
independente
• Apertura e chiusura porta manuale

Capacidade
Tratamento simultâneo de 2 comadres com tampa
ou até 4 frascos de urina; 1 ou 2 baldes / bacias ou
até 4 frascos de urina.*

4X

2X

1X

2X
Sistema de controle tátil
O painel de vidro garante uma
melhor proteção contra a
contaminação quando o operador
seleciona o ciclo de lavagem.

Depósito químico seguro
Os tanques químicos podem ser
armazenados dentro do gabinete
bloqueável na parte inferior da
máquina.
1000 mm
39.37’
600mm
23.62’’

600mm
23.62’’

695mm
27.36’’

1695mm
66.73’’

Elevada Flexibilidade de Carga
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Bacias e frascos
de urina

BP 100 HXL - Características gerais

Bocais giratórios
com quatro jatos

Braço de lavagem
com jatos
múltiplos

Bocais fixos com
jato único

Sujeitador
universal

* A capacidade depende do tamanho e da forma do objeto que
será tratado. Possíveis combinações são de frascos e comadres,
podendo variar a capacidade.

Exemplos de carga

Comadre com
tampa e frascos
de urina
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Série BP 100 HLA
Com porta de deslizamento vertical de vidro HST de alta visibilidade

Esta lavadora de comadres e papagaios, com
porta deslizante de vidro HST vertical, reprocessa
automaticamente todo tipo de frascos de urina, comadres
e frascos de sucção.

60

cm

23.62”

As características desta lavadora de comadres melhoram
as condições de funcionamento, otimizam os resultados de
limpeza e reduzem drasticamente o risco de contaminação.
Um interruptor infravermelho de proximidade ou um pedal
facilitam a abertura e o fechamento da porta pelo operador,
evitando o contato físico.

Capacidade
Tratamento simultâneo de 2 frascos de urina e uma
comadre com tampa ou outras combinações com frascos
de sucção ou baldes.*

2x

1X

* A capacidade depende do tamanho e da forma do objeto que

será tratado. Possíveis combinações são de frascos e comadres,
podendo variar a capacidade.

Rack giratório
O rack/suporte gira automaticamente
para esvaziar o objeto apenas quando
a porta esteja totalmente fechada e
assim a máquina começa o ciclo de
lavagem.

350mm
13.78’’

400mm
15.75’’

610mm
24.02’’

800mm
31.50’’

1750mm
68.90’’

600mm
23.62’’
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Suporte multifunção
O rack/suporte multifunção permite o tratamento combinado simultâneo
de frascos de urina, comadres, frascos de sucção e baldes.
Uma ampla gama de suportes estão disponíveis segundo os itens mais
utilizados normalmente em diferentes países.

BP 100 HLA - Características básicas gerais
Bocais giratórios
com jato único

Bocais giratórios com
quatro jatos

Bocais fixos com
jato único

A máquina está equipada com um rack giratório
para evitar, de modo fácil e seguro, qualquer
risco de derramamento e contaminação.

Exemplos de carga

13

Acessórios: tipos de racks
A lavadora está equipada com um rack universal. Este rack/suporte multifunção permite o tratamento
combinado simultâneo de frascos de urina, comadres, frascos de sucção e baldes.
Uma ampla gama de suportes estão disponíveis segundo os itens mais utilizados normalmente em
diferentes países. Diferentes suportes e racks estão disponíveis para necessidades especiais.

Suporte deslocável sobre
guias. Com este acessório,
a lavadora também pode ser
utilizada para lavar e desinfetar
objetos pequenos.

Prateleira deslocável
posicionada na parte inferior da
câmara de lavagem para permitir
a fácil lavagem e desinfecção
de baldes e bacias de tamanho
grande.

O rack giratório especial serve
para tornar ainda mais fácil a
carga de objetos.

Acessórios
A Steelco pode fornecer uma gama completa de acessórios como
balcões com/sem pia, esvaziadores e suportes de parede para comadres
e frascos de urina.
Os esvaziadores disponíveis em versão manual ou automática para dreno
automático e enxague da pia.

Suportes de parede para comadres
e frascos de urina
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Informação Técnica

BP 100 HSER
Série

BP 100 HE
Série

BP 100
Série

BP 100 H
Série

BP 100 HXL
Série

BP 100 HLA
Série

Modelos de instalação independente
Dimensões LxPxA mm

450x500x1320 545x475x1630

600x600x850

540x600x1460

600x560x1695

600x610x1750

Modelos de instalação em parede
Dimensões LxPxA mm

505x520x1525 595x475x1753

-

-

-

-

Versões
Abertura e fechamento manual da porta

¨

¨

¨

¨

¨

-

Abertura automática da porta e fechamento
manual

¨

¨

-

¨

-

-

Abertura automática da porta por pedal

¨

¨

¨

¨

-

¨

Painel de controle com tela de LED

•

•

-

-

-

-

Painel de controle com tela de LCD

•

•

•

•

-

•

Sistema de controle de LCD tátil

-

-

-

•

•

-

Abertura da porta controlada por interruptor
infravermelho de proximidade
Porta RS 232 integrado com conexão de
impressora

•

•

-

•

-

•

•

•

•

•

•

•

Porta USB

-

-

-

-

•

-

Porta USB

-

-

-

-

•

•

Dispensador anti-calcário com sensor de nível

•

•

•

•

•

•

Dispensador de detergente com sensor

•

•

•

•

•

•

Armário com tranca para armazenamento
produtos químicos

•

•

•1

•

•

•

•

•

-

•

•

•

Painel de Controle

Depósito Químico

Secagem
Sistema de ventiladores de secagem /
esfriamento e filtro HEPA H14
Conexões
Conexão para fornecimento de vapor externo

•

•

-

•

•

•

Conexão elétrica e outras conexões elétricas
disponíveis em função do país de destino

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

Nota: 1) quando configurado com gabinete lateral;

¨ = Modelo disponível

• = Padrão

• = Opção

- = Não disponível
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Produtos oferecidos para venda podem diferir daqueles descritos ou ilustrados neste catálogo devido a alterações posteriores na produção e/ou configurações
opcionais.Os produtos e especificações técnicas estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Consulte seu distribuidor Steelco para informações mais recentes.

Autoclaves a vapor
Lavadoras termodesinfectoras para objetos de vidro
de laboratórios

ARES – Sistema automático
de reprocessamento para
endoscopia flexível

Lavadoras de desinfecção
para centrais de esterilização
Lavadoras de desinfecção para
aplicações dentais

Sistemas de lavagem farmacêuticos
e para centros de pesquisa

Lavadoras comadres e papagaios

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

*
* Only for products
listed into the
909/MDD certificate
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