BEDPANSPOELERS

Reinigings- en
desinfectieapparaten

Reinigings- en desinfecteerapparatuur
De bedpanspoeler of pospoeler is een
veilig en effectief apparaat voor het
reinigen en desinfecteren van
kruisbesmetting. TR-Care biedt een
complete lijn, conform de nieuwste WIPrichtlijnen en met de beste prijskwaliteitsverhouding.
Keuze uit
In ons assortiment heeft u keuze uit vier
types bedpanspoelers, namelijk Piccolo,
Compact, Boy en Master.
Deze bedpanspoelers worden vervaardigd
van hoogwaardig roestvaststaal (1.4301).
Het oppervlak is gepolijst, wat garant staat
voor maximale hygiëne in de spoelkamer
én aan de buitenzijde van het
apparaat. Het kleine volume van de
spoelkamer heeft als voordeel dat de
gewenste desinfectie temperatuur snel
wordt bereikt. Dit verkort het
reinigingsproces. Tijdens het
reinigingsproces wordt de spoelkamerdeur
elektronisch vergrendeld en deze kan
pas geopend worden nadat het
programma volledig beëindigd is.

Veiligheid en gezondheid medewerkers

Veiligheid en gezondheid
verzorger/medewerkers
De veiligheid van patiënten en medewerkers staat voorop. Bacteriën mogen geen enkele
kans krijgen om zich verder te verspreiden. Om het risico op besmetting te minimaliseren,
worden onze spoelers volgens het “handen-af”-principe geleverd: het openen en sluiten
van de bedpanspoeler bedient u met een voetbutton en met de elleboogbutton kunt u het
desinfectieprogramma starten.
Tijdens het hele proces hoeft de verzorger de spoeler niet aan te raken. Hierdoor wordt
overdracht van bacteriën uitgesloten. Bovendien hoeft het personeel de binnenkant van
de spoeler niet schoon te maken, dit gebeurt automatisch door het desinfectiesysteem.
Hiermee wordt de veiligheid van de patiënten en van de verzorgers gegarandeerd,
waarmee aan de eisen van de werkgroep infectiepreventie 2016 wordt voldaan.

Typen bedpanspoelers

Bedpanspoeler Piccolo





Effectieve reinigings- en desinfectieresultaten
Gemakkelijk en gebruiksvriendelijk
Roestvaststaal
Programmabesturing met optisch zichtbaar
programmaverloop
 Thermische desinfectie
 Leverbaar in staand of wandmodel

Piccolo 50

Piccolo 95

Bedpanspoeler Boy







Effectieve reinigings- en desinfectieresultaten
Roestvaststaal
Thermische desinfectie
Leverbaar in staand of wandmodel
Individuele kastaanbouw mogelijk
Optioneel met slophopper

Bedpanspoeler Master






BOY 50

BOY PLUS

Effectieve reinigings- en desinfectieresultaten
Roestvaststaal
Thermische desinfectie
Aanrecht model
Leverbaar met wasbak en/of gootsteen

Master

Bedpanspoeler Compact






Effectieve reinigings- en desinfectieresultaten
Roestvaststaal
Thermische desinfectie
Klein in afmeting: 860x500x570 mm
Inbouwmodel (bijvoorbeeld onder werkblad)

Compact

BOY 95

Hoe werkt het?

De werking van de bedpanspoeler
Na het plaatsen van de te reinigen materialen wordt de spoelkamerdeur gesloten. De spoelkamerdeur wordt
vergrendeld na het kiezen van het gewenste programma. Het groene controlelampje van 'in bedrijf' of
'verriegelung' (piccolo) licht op wat betekent dat het programma loopt. Afhankelijk van het programma vult
de voorraadtank zich met warm- en/of koudwater. Als het gewenste waterniveau bereikt is, zal de pomp het
reinigen en spoelen activeren. Dit zal zich enige malen herhalen totdat het desinfectieprogramma aanvangt.
Zodra de verdamper stoom in de spoelkamer perst zal de temperatuur oplopen totdat de ingestelde
desinfectie temperatuur is bereikt.
Deze temperatuur zal enige seconden gehandhaafd worden, waarna de naspoeling met koud water in
combinatie met naglans en ontharder plaatsvindt. Tijdens deze naspoeling wordt de verdamper gevuld met
koud water met naglans en ontharder, hierdoor wordt kalkaanslag op het verwarmingselement voorkomen.
Door deze naspoeling wordt niet alleen het verwarmingselement ontkalkt, maar ook alle andere onderdelen
en uiteraard de gereinigde materialen.

Technische gegevens

Aansluiting
Piccolo-serie
Boy- en Master-serie
Stroomafname

Stroomverbruik
In stand-by situatie
Normaal progamma

Waterverbruik
Spaarprogramma
Normaal programma
Power programma
Naspoeling
Randspoeling

230 Volt, 50 Hz
230/400 Volt, 50 Hz.
Zonder verdamper
Met verdamper
Respectievelijk

0.5 kW
3,0 kW
3,6 kW

Boy/Master
Piccolo
Boy/Master
Piccolo

0,006 kW/h
0,003 kW/h
0,260 kW/h
0,175 kW/h

Boy/Master
Piccolo
Boy/Master
Piccolo
Boy/Master
Piccolo
Boy/Master
Piccolo
Boy/Master

Naglans en ontharderverbruik per programma
(afhankelijk van water hardheid)

Water-en afvoeraansluiting
Warm- en koud water
Waterdruk
Warmwater temperatuur
Afvoer

KW
8,0 L
6,0 L
16,0 L
12,0 L
16,0 L
n.v.t.
4,0 L
5,0 L
8,0 L

WW
8,0 L
6,0 L
8,0 L
12,0 L
16,0 L

3-12 ml

Ø 15 mm
0,5-8 bar
Min. 60 C
DN 110 mm

Kwaliteitskenmerken
Discher GmbH is gecertificeerd onder de internationale norm DIN en ISO 9001:2,
DIN en ISO 13485, DIN en ISO 46001, Anhang 2 der Richtlinie 93/42/EWG. Alle
apparaten worden volgend KIWA keur geinstalleerd.

Complete inrichting spoelruimte
TR-Care helpt graag bij het ontwikkelen van een complete strategie voor de inrichting van de
spoelruimte. In de voorbereidende gesprekken denken wij mee en adviseren wij in de
mogelijkheden. Op deze manier creëren wij samen een goed functionerende werkomgeving. Dit is
met name belangrijk wanneer de bedpanspoeler onderdeel is van een complete spoelkeuken. De
bedpanspoeler en de keuken moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Mede daarom hebben wij ons
gespecialiseerd in het inrichten van een totale keuken (RVS), inclusief bedpanspoeler. Wilt u dat wij
met u meedenken over de inrinchting van de keuken en de plaatsing van de bedpanspoeler? Neem
dan contact met ons op.

Contactgegevens

Adres
Arkeneel 4
3905 NS Veenendaal

Contactgegevens
Telefoon: 085-4858390
E-mail: info@tr-care.nl
Website: www.tr-care.nl

