Diskdesinfektorer för inbyggnad under bänk PG 8582, PG 8592 och tillbehör

Den nya generationen
Diskdesinfektorer
för läkarmottagningar och sjukhus

Högre prestanda
Större effektivitet
Förbättrad
säkerhet
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Mieles diskdesinfektorer fördelar som betalar av sig dagligen

Mieles diskdesinfektorer möjliggör en säker och dokumenterbar
rengöring och desinfektion av instrument för läkarmottagningar
och sjukhus. Diskdesinfektorerna har extremt skonsama diskprocesser. Ledande instrumenttillverkare som Aesculap och
Geuder rekommenderar sedan länge rengöring av sina instrument med Miele Professional.

Högre prestanda
De nya diskdesinfektorerna från Miele Professional övertygar med
sin utmärkta rengöringseffekt vid hög batchbelastning.
•  Den innovativa cirkulationspumpen ger en tidsbesparing och
arbetar med högsta effektivitet
•  På de nyutvecklade spolarmarna har dysornas form och placering
förändrats så att sköljningen ska bli så effektiv som möjligt
•  Optimerade vattenvägar och ett kraftigt ökat tryck på injektordysorna möjliggör en grundligare och säkrare rengöring av ihåliga
instrument
•  Per batch kan 6 DIN-trådkorgar rengöras
(kapacitetsökning på + 50 % i jämförelse med föregående serie)

Större effektivitet
De nya diskdesinfektorerna från Miele Professional övertygar med
en låg resursförbrukning med korta programtider och hög kapacitet.
•  Nya användningsspecifika program
•  Pump med variabelt varvtal för perfekt spoltryck i varje programfas
•  Ekonomisk och säker rengöring även för de minsta instrumenten
med hjälp av det nya centralfiltersystemet
•  Tack vare sin höga material- och arbetskvalitet kräver produkterna väldigt lite underhåll och har en lång livslängd

Förbättrad säkerhet
De nya diskdesinfektorerna från Miele Professional håller en högsta
nivå under rengöring när det gäller hygien och säkerhet.
•  Ett filtersystem med flera komponenter avlägsnar effektivt
smutspartiklar ur diskvattnet
•  Centralfilter med stor yta i överkorgen eller i vagnen garanterar
optimalt skydd mot blockering av smala instrument för oftalmologi
•  Spoltrycks- och spolarmsövervakningen ger utmärkta rengöringsresultat genom att direkt registrera fallande spoltryck och
blockeringar
•  Konduktansövervakningen säkerställer korrekt vattenkvalitet
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Innovation i kompakt form:
högre prestanda, större effektivitet, förbättrad säkerhet

Med de nya diskdesinfektorerna PG 8582 och PG 8592 tar
Miele Professional ett stort steg framåt i utvecklingen.
Modellserien utmärker sig med en intelligent kombination
av tekniska komponenter i en helt ny form, nya användningsspecifika program och omfattande övervakningsfunktioner.
Rengöringen sker därmed med högsta säkerhet och effektivitet.
Innovation för ökad prestanda och tillförlitlighet –
för såväl användare som patienter.
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Innovation i detalj:
komfort och ergonomi

Design och användarkoncept
Den moderna designen och den intuitiva användarstyrningen
möjliggör en enkel användning av diskdesinfektorn i den krävande
vardagen hos läkarmottagningar, i operationssalar och på sjukhus
•  Den nya styrningen är det centrala designelementet och en intelligent kombination av handtag och manöverpanel.
Den har en genomgående yta i rostfritt stål och kan användas
bekvämt och direkt enligt principen "tryck på rostfritt stål"
•  Anpassad manöverpanel för bättre läsbarhet
•  Klartextdisplay i tre delar och intuitiv användarstyrning för bekväm användning
•  Program för samtliga fackområden och ledigt minne för kundspecifika program
•  Snabbvalsknappar med plats för att spara egna program och programnamn för snabb åtkomst vid rutinarbeten
•  Genomgående platt manöver- och handtagspanel för extra lätt
ytrengöring

Ergonomi
Den lättillgängliga saltbehållaren i luckan och AutoClose-funktionen
underlättar användarens arbete.
•  Den patenterade saltbehållaren i luckan rymmer ca 2 kg salt
Du behöver inte böja dig ner för att fylla på salt. Du kan stå upp,
vilket är bekvämt och ergonomiskt. Du måste inte heller lyfta ut
korgar eller vagnar ur diskdesinfektorn för att nå saltbehållaren
•  AutoClose: Det räcker med en lätt kontakt mellan luckan och
diskdesinfektorn, så stängs luckan automatiskt Diskutrymmet
försluts därmed säkert med minsta möjliga ansträngning.

Högeffektiv torkning
De nya diskdesinfektorerna har, beroende på maskinmodell, den
aktiva varmluftstorkningen DryPlus eller torkningsstödet EcoDry.
•  EcoDry: efter programslut så öppnas luckan automatiskt med
funktionen AutoOpen så snart temperaturen i diskutrymmet har
sjunkit under 70 °C. På detta sätt försvinner restfukt lätt från diskutrymmet och diskgodset torkar snabbare
•  Varmluftstorkningen DryPlus för PG 8592 är den optimala lösningen för komplexa och smala instrument. Ett förkopplat HEPAfilter i klass H13 ger en optimal partikelavskiljning från torkluften.
Filtret är lätt tillgängligt via en lucka i sockelns främre område
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Innovation i detalj:
högpresterande diskteknik
och säkra rengöringsprocesser

Patenterad BLPM-pump med variabelt varvtal
Hjärtat i den nya generationen av diskdesinfektorer är BLPM-pumpen (Brushless Permanent Magnet Motor) med variabelt varvtal
och integrerade värmeelement.
•  Direkt uppvärmning av vattnet i pumpen sparar tid
•  Högt spoltryck under rengöringsfasen för upplösning av stark
smuts och för optimal rengöring av ihåliga och smala instrument
•  Lågt spoltryck för en jämn spridning över alla ytor under neutraliseringsfasen
•  Extra sparsam användning av vatten och energi genom ett anpassat spoltryck under hela processen
•  Tack vare den modernaste tekniken krävs väldigt lite underhåll
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Hygieniskt diskutrymme
Det komplett förändrade diskutrymmet i de nya diskdesinfektorerna möjliggör en högre kapacitet med utmärkt hygien.
•  Diskutrymmet har svetsats ihop spaltfritt med hjälp av laserteknologi. Det har speciellt släta sömmar som förhindrar att avlagringar
av smuts och blod bildas
•  Det finns inga synliga värmeelement i diskutrymmet. Detta förhindrar att t ex plastdelar smälter fast ifall de skulle falla ur ett galler
•  Mer plats i diskutrymmet ger en högre kapacitet per batch (t ex 6
DIN-trådkorgar)

Korgkoppling i bakstycket
Den nya anslutningen på baksidan för över- och underkorgar
och insatser garanterar en exakt styrning av vatten och torkluft
med ekonomisk resursinsats.
•  Kortare vattenvägar minimerar förluster vid spoltryck och vattentemperatur
•  Automatisk stängning av ventilerna när de inte är aktiverade
säkerställer att spoltrycket hela tiden håller en jämn nivå
•  Användning av korgkopplingen för försörjningen med vatten och
med varmluft för torkning av diskgodsets insida

Optimerade spolarmar
Med det nya spolarmskonceptet fortsätter den pågående utvecklingen av produkterna från föregående modellserier och ger
därmed en hög tillförlitlighet vid rengöringen.
•  Olika typer av munstycken för upplösning av stark smuts och en
jämn spridning av vattnet över hela diskgodset
•  Ingen vattenreflektion tack vare att spoldysorna fått en annan
placering på spolarmarna
•  Låg vattenförbrukning per batch med optimerad rengöringseffekt

Säkerhet genom kontroll
De nya diskdesinfektorerna är utrustade med en spoltrycks- och
spolarmsövervakning och, beroende på modell, även med en
konduktansövervakning. Dessa högutvecklade sensorer har en
betydande roll i den tillförlitliga rengöringen.
•  Omedelbar avkänning av blockerande diskgods
•  Sjunkade spoltrycksnivå, t ex på grund av alltför stor skumbildning i diskutrymmet registreras
•  Avkänning av avvikelser från vattnets förprogrammerade konduktans i slutsköljningen
•  Tack vare maskinsensorerna registreras avvikelser från de nödvändiga programparametrarna omedelbart och gör det möjligt för
användaren att åtgärda fel i tid
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De nya diskdesinfektorerna
PG 8582 och PG 8592

Diskdesinfektor

PG 8582
600

Höjd, djup [mm]

835 (820*), 600

Kortaste programtid** [min]

21

Batchkapacitet

6 DIN-korgar eller 2 AN-set eller 1-2 MIC-set eller 48 GYN-spekula

Torkfunktion EcoDry
Beroende på utförande upp till två integrerade doseringspumpar för flytande medier
** inbyggnadsprodukter
** rengöring och desinfektion
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Diskdesinfektor

PG 8592
600

Höjd, djup [mm]

835 (820*), 600

Kortaste programtid** [min]

22

Batchkapacitet

6 DIN-korgar*** eller 2 AN-set eller 1-2 MIC-set eller 48 GYN-spekula

Integrerad varmluftstorkning DryPlus
Integrerad doseringspump för flytande diskmedel
*** inbyggnadsprodukter
*** rengöring och desinfektion
*** samt sex ytterligare ihåliga instrument med hjälp av extra Luer-Lock-anslutningar
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Innovativa diskprogram

Den innovativa programutformningen i de nya diskdesinfektorerna PG 85 gör det
möjligt att optimalt nyttja den förbättrade designen av diskutrymmet, den högpresterande disktekniken och den ökade injektoreffekten.
Alla maskiner har dessutom 2 fritt programmerbara minnesplatser för individuella
program. Resultatet: utmärkta rengöringsresultat och ekonomisk användning av
diskdesinfektorn.
Vario TD instrument
För att möta kundernas olika krav har de
nya diskdesinfektorerna flera användningsspecifika program. För effektivitet och en
stor batchgenomgång finns programmen
Vario TD instrument för 4 eller 6 trådkorgar.
Tack vare den optimerade användningen
av diskutrymmet och den högpresterande
disktekniken är det möjligt att rengöra
6 DIN-trådkorgar per batch i diskdesinfektorn. Att man skiljer mellan 4 och 6
trådkorgar ger fördelen att programmet
med 4 trådkorgar har en cirka 10 minuter
kortare programtid och att man sparar
cirka 20 l vatten.
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Vario TD ÖNH-optik
Det finns även speciella program för
specifika användningsområden som t ex
ÖNH. ÖNH-optik är mycket dyr och måste
snabbt ställas till förfogande igen i det
vardagliga arbetet. Programmet Vario
TD ÖNH-optik används för rengöring av
lätt smutsad ÖNH-optik och utmärker sig
med en kort programtid på endast ca 20
min.
Maskinmodell PG 8582 och PG 8592 har
dessutom vardera 2 lediga programplatser
som kunden kan använda individuellt.

Program, programtider, förbrukningsdata

PG 8582

Rengöring

Torkning

Programtid

KW

WW

AD

Energi

Programtid

Energi

[min]

[l]

[l]

[l]

[kWh]

[min]

[kWh]

Vario TD Instr 4 trådkorgar

39

17,4

18,2

9,0

2,1

8

–

Vario TD Instr 6 trådkorgar

48

25,2

27,3

13,0

2,8

8

–

Vario TD MIC

40

18,6

12,5

16,0

2,2

7

–

Vario TD AN

51

25,9

29,6

14,0

2,5

4,5

–

Vario TD GYN

46

17,4

28,2

7,5

1,7

6

–

Ögon-OP

40

13,8

21,7

17,5

1,9

7

–

Vario TD ÖNH

40

17,4

18,2

9,0

2,3

7

–

Vario TD ÖNH-optik

21

10,0

–

9,0

1,6

6

–

Nappflaskor

36

17,4

21,2

7,5

2,3

6

–

Vårdavdelningsgods

28

17,4

12,2

7,5

1,5

4,5

–

OP-skor

26

17,1

12,5

8,5

1,6

3,5

–

Universal

33

4,5

31,5

18,5

1,7

3

–

Special 93°C-10'

50

11,9

29,6

14,0

3,3

3

–

Avsköljning

4

10,0

–

–

–

–

–

Vario TD Instr 4 trådkorgar
Vario TD Instr 6 trådkorgar
Vario TD MIC

39
49
40

17,4
25,2
18,6

18,2
27,3
12,5

9,0
13,0
16,0

2,1
2,8
2,3

47
55
42

0,8
1,0
0,7

Vario TD AN

51

25,9

29,6

14,0

2,4

94

1,7

Vario TD GYN

46

17,4

28,2

7,5

1,8

37

0,6

Ögon-OP

40

13,8

21,7

17,5

2,0

57

0,9

Vario TD ÖNH

41

17,4

18,2

9,0

2,3

52

0,8

Vario TD ÖNH-optik

22

10,0

–

9,0

1,6

32

0,5

Nappflaskor

37

17,4

21,2

7,5

2,3

62

1,2

Vårdavdelningsgods

29

17,4

12,2

7,5

1,6

39

0,5

OP-skor

27

17,1

12,5

8,5

1,5

44

0,5

Universal

31

4,5

31,5

18,5

1,6

38

0,7

Special 93°C-10'

49

11,9

29,6

14,0

3,0

79

1,4

Avsköljning

4

10,0

–

–

–

–

–

Torkning

–

–

–

–

–

40

0,7

PG 8592

Uppvärmning: 8,5 kW (3N AC 400V 50Hz), anslutning till kallvatten (15°C), varmvatten (65°C), AD-vatten (15°C)

Ledande instrumenttillverkare rekommenderar Mieles rengöringsförfaranden:

Freigabe von Miele ORTHOVARIO für die Aufbereitung
der Aesculap Motorensysteme der aktuellen Baureihe.

Sichere Aufbereitung von flexiblen Endoskopen in den von
Miele entwickelten und produzierten Geräten ETD4
und mini ETD2.

Empfehlung der Aufbereitung von ophthalmo-chirurgischen
Instrumenten mit dem Miele System.

Freigabe des Miele OXIVARIO PLUS-Verfahrens
zur Prävention iatrogener Übertragung von vCJK.

Werterhaltende Aufbereitung von Instrumenten mit
dem Miele VARIO TD- und OXIVARIO-Verfahren.
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Innovation i detalj:
större effektivitet för lastbärare och insatser

För en säker rengöring av medicinprodukter och för att behålla
deras värde, har Miele Professional ett mångfaldigt tillbehörsprogram i form av över- och underkorgar, lastvagnar och insatser för ett brett spektrum av instrument.
I samband med införandet av diskdesinfektorerna i serien PG 85
har Miele presenterat ett komplett nytt system av lastbärare.

Större effektivitet
De nya lastbärarna utnyttjar diskutrymmet ännu bättre, så att
fler instrument och annat diskgods kan rengöras per batch. En
ytterligare fördel är det omarbetade vatten- och luftkretsloppet:
diskmedel och torkluft leds korta vägar med minimal tryckförlust in
i spolarmarna och injektorsystemen, för en optimal funktion. Tryck
och flöde optimeras genom att dysor försluts automatiskt ifall de
inte används.
En annan fördel med de nya lastbärarna: det flexibla systemet
underlättar framtida förändringar.

Exempel på utrustning för medicinsk användning/rekommenderas för RDG

PG 8582

PG 8592

Utrustningsexempel trådkorgar

•

•

–

•

–

•

–

•

•

•

•

–

•

•

•

•

1 x överkorg A 103, 1 x vagn A 202
Utrustningsexempel MIC-instrument
1 x vagn A 203
Utrustningsexempel MIC-instrument och trådkorgar
1 x överkorg A 104, 1 x underkorg A 151
Utrustningsexempel anestesi
1 x vagn A 201
Utrustningsexempel Ögon-OP
1 x vagn A 204, 1 x filterrör A 800
Utrustningsexempel OP-skor
1 x överkorg A 103 med insats A 308, 1 x underkorg A 151 med insats A 307
Utrustningsexempel ÖNH
1 x överkorg A 105, 1 x underkorg A 151, fler tillbehör
Utrustningsexempel gynekologi
1 x överkorg A 102, 1 x underkorg A 151, 2 x E 416, 1 x E 378
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Utrustningsexempel
trådkorgar | PG 8582, PG 8592

A 103 Överkorg
•  Öppen framtill
•  Avsedd för insatser
•  Lastningshöjd 95 mm
•  Inbyggd spolarm
•  Särskilt lämplig för rengöring av DIN-trådkorgar och annat diskgods med låg höjd
•  H 133, B 528, D 528 mm
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A 202 Vagn
•  För 4 DIN-trådkorgar i 2 nivåer
•  Inbyggd spolarm
•  Placeringsmått underifrån:
Nivå 1: med hållarram
H 95, B 519, D 485 mm,
utan hållarram
H 135, B 494, D 500 mm
Nivå 2: H 135, B 516, D 462 mm
•  6 ytterligare anslutningsmöjligheter
för ihåliga instrument med hjälp av
Luer-Lock-förbindelse
•  Hållarram för DIN-trådkorgar (kan tas
ut för rengöring av högre diskgods, t
ex rondskålar)
•  H 223, B 531, D 542 mm

6 x E 142 insats 1/2 trådkorg
•  DIN-trådkorg
•  1 mm trådkonstruktion, 5 mm maskdiameter, 5 mm ram
•  Två svängbara bärhandtag
•  Kan belastas med max. 10 kg
•  H 45/55, B 255, D 480 mm

Utrustningsexempel
MIC | PG 8592

Vagn A 203
•  För MIC-instrument
•  Placering på 2 nivåer
•  Kan användas för:
- E 451 trådkorgar för smådelar
- E 457 insats för MIC-instrument som
kan tas isär
- E 460 insats för fasta optiker
- E 473 galler för små delar
- E 444 trumma för ljusledarkabel
- och sugslangar
•  H 520, B 531, D 542 mm

Vid leverans ingår:
3 x E 336 spolhylsor, 121 mm
2 x E 362 blindskruvar
15 x E 442 spolhylsor, 121 mm, för MIC-instrument Ø 4 - 8 mm
5 x E 443 spolhylsor, 121 mm, för MIC-instrument Ø 8 - 12 mm
1 x E 445 12 lock, öppning: 6 mm för spolhylsa
1 x E 446 12 lock, öppning: 10 mm för spolhylsa
3 x E 447 adapter med invändig gänga, för Luer-Lock med utvändig gänga
6 x E 448 silikonslang 300 mm lång, 5 x 1,5 mm med Luer-Lock-adapter med utvändig
gänga
5 x E 449 adapter med utvändig gänga, för Luer-Lock-adapter med invändig gänga
1 x E 451 insats 1/6 trådkorgar med lock
3 x E 452 injektordysa, Ø 2,5 x 60 mm
8 x E 453 injektordysa, Ø 4,0 x 110 mm med fästklammer
6 x E 454 injektordysa för trokarhylsa 10 - 15 mm
4 x E 456 öppningsfjäder för MIC-instrument som saxar, klämmor osv.
3 x E 464 hållare för injektordysa E 454
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Utrustningsexempel
MIC och trådkorgar| PG 8592

A 104 Överkorg/injektor
•  Avsedd för instrument från MIC, artroskopi, urologi
•  Vänster sida ledig för upptagning av
insatser
•  Höger sida avsedd för 11 ihåliga instrument
•  Fyra extra Luer-Lock-anslutningsställen
för ytterligare ihåliga instrument
•  Med spolarm: på underkorgslavetten kan
galler sättas in
•  H 332, B 528, D 526 mm
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A 151 Underkorg/lavett
•  För lastning av DIN-galler som är vanliga
på marknaden samt diverse insatser
•  Lastningshöjden beror på vilken överkorg
som valts
•  H 88, B 531, D 522 mm

Utrustningsexempel
anestesi | PG 8592

A 201 Vagn
•  För AN-set
•  8 munstycken med fjädrande yta för upp
till 1,5 m långa anestesislangar
•  Placeras i spiral
•  15 injektordysor för intubationsmaterial
•  H 434, B 531, D 546 mm

Vid leverans ingår:
1 x E 430 trådkorg
1 x E 432 hållare för 3-4 veckade anestesislangar
2 x E 433 hållare för 3-4 anestesislangar av silikon
1 x E 434 hållare för 3-4 anestesislangar för barn
6 x E 466 injektordysor för Rubens blåsa, 8 x 333 mm
1 x E 431 injektordysa för veckad bälg, 8 x 193 mm
15 x E 496 injektordysor, 4 x 120 mm
1 x A 3 täcknät
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Utrustningsexempel
Ögon-OP | PG 8592
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A 204 Vagn
•  För mikroinstrument (Ögon-OP)
•  Inbyggd spolarm
•  Lastning på 2 nivåer:
- Nivå 1: avsedd för insatser:
- (t ex E 441/1 eller E 142)
- Nivå 2, höger sida: 22 anslutningar för
ihåliga instrument
- (10 Luer-Lock-adapter, utvändig gänga,
- 10 Luer-Lock-adapter, invändig gänga)
- Nivå 2, vänster sida: 11 Luer-Lock- adapter, utvändig gänga, med vågrätt
placerad slang
- Filterrör A 800 kan användas i alla injektorlister (ingår inte vid leverans)
•  H 365, B 531, D 542 mm

A 800 Filterrör
•  Filter av plymesh-vävt rostfritt stål
för överkorg A 105 och vagn A 204
•  Maskindiameter 63 µm
•  Återanvändbar med
rengöringsborste A 804
•  T 405 mm, Ø 22,5 mm
A 804 Rengöringsborste (utan bild)
•  för rengöring av filterröret A 800
•  Borste med spiralformad
lindning och upphängningsögla på handtaget
•  Längd 500 mm, borstlängd 100 mm

Utrustningsexempel
OP-skor | PG 8582, PG 8592

A 103 Överkorg
•  Öppen framtill
•  Avsedd för insatser
•  Lastningshöjd 95 mm
•  Inbyggd spolarm
•  Särskilt anpassad för rengöring av DINtrådkorgar och för diskgods med låg höjd
•  H 133, B 528, D 528 mm

A 308 Insats
•  Avsedd för upp till 34 iläggsulor för OPskor
•  Avsedd att användas i över- eller underkorgslavetten
•  H 71, B 475, D 445 mm

A 151 Underkorg/lavett
•  För lastning av DIN-trådkorgar och diverse insatser som är vanliga på marknaden
•  Lastningshöjden beror på vilken överkorg
som valts
•  H 88, B 531, D 522 mm

A 307 Insats
•  Avsedd för 20 OP-skor
(hållarna är 265 mm långa)
•  Avsedd att användas i underkorgslavetten
•  Möjligt att rengöra skor upp till storlek 48
•  H 279, B 475, D 380 mm
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Utrustningsexempel
ÖNH | PG 8582, PG 8592

A 105 Överkorg/injektor
•  Vänster sida avsedd för insatser
•  Höger sida med hållargaller som är justerbart på höjden och 22 injektordysor
•  5 x spolhylsor E 336 för t ex kirurgiska
sugnappar, löst bipackade
•  Filterrör A 800 som kan användas i båda
injektorlisterna (ingår inte vid leverans)
•  Inbyggd spolarm
•  Justerbar på höjden
•  H 202, B 528, D 528 mm

A 151 Underkorg/lavett
•  För lastning av DIN-galler och diverse
insatser som är vanliga på marknaden
•  Lastningshöjden beror på vilken överkorg
som valts
•  H 88, B 529, D 546 mm
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Fler tillbehör:
•  E 131/1 insats för 5 trådkorgar
•  2 x E 146 insats 1/6 galler med lock
•  E 417 insats 2/5 för 30 öronoch nässpekula
•  E 499 spolanordning för kanyler
•  E 379 insats 1/2 trådkorg
•  E 790 övergångsdelar
Luer-Lock invändig/utvändig gänga
•  E 791 övergångsdelar
Luer-Lock invändig/utvändig gänga
•  E 792 anslutning
Luer-Lock, utvändig gänga med silikonslang

Utrustningsexempel
gynekologi | PG 8582, PG 8592

A 102 Överkorg/lavett
•  Öppen framtill
•  Avsedd för insatser
•  Justerbar på höjden
•  Lastningshöjd 205 +/- 30 mm
•  Inbyggd spolarm
•  H 206, B 528, D 527 mm

4 x E 416 1/4 Insats
•  Avsedd för 6 en- och tvådelade spekula
•  7 hållare, avstånd 40 mm
•  För över- resp. underkorg
•  H 157, B 178, D 279 mm

A 151 Underkorg/lavett
•  För lastning av DIN-trådkorgar och insatser som är vanliga på marknaden
•  Lastningshöjden beror på vald överkorg
•  H 88, B 529, D 546 mm

E 379 Insats 1/2
•  Avsedd för diverse utensilier
•  0,8 mm trådkonstruktion
•  1,7 mm maskbredd
•  5 mm ram runtom
•  2 bärhandtag
•  För över- resp. underkorg
•  H 80/110, B 180, D 445 mm
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Tillbehör
för rengöring med AD-vatten

PG 8595 Aqua Purificator
Förvaringsskåp för 2 avjoniseringspatroner
VE P 2000 / VE P 2800
•  Kompatibel med PG 8582, PG 8592
•  Allmän rekommenderad kvalitet
för slutsköljningen < 19 μS/cm
•  H 835 (820), B 300, D 600 mm
•  Fristående maskin, möjlig inbyggnad
•  Ytterhölje i rostfritt stål eller vitt
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CM ConductivityMeter
Konduktivitetsmätare för vattenpatroner VE
P 2000 och VE P 2800
•  Enradig, belyst display
•  10 kopplingspunkter i mätområdet
0 - 199,9 μS/cm
•  Optisk och akustisk visning för byte av
patroner
•  Optisk och akustisk felindikering
•  Vägghållare
•  Anslutning till extern LED (tillval)
•  I leveransomfånget ingår en mätcell och
tryckslangar 3/4" för anslutning till patroner och maskiner
•  H 118, B 235, D 110 mm
•  Ingång: 100 - 240V, 50/60 Hz, 85 mA;
Utgång: 9V, 400 mA, 3,6 VA

VE P 2000
Vattenavjoniseringspatron, fylld
•  Tryckfast patron i rostfritt stål
•  H 410, Ø 230 mm
•  Komplett med avluftnings- och övertrycksventil
•  Fylld med 12,5 liter homogen
blandad, regenerbar harts

VE P 2800
Vattenhelavsaltningspatron, fylld
•  Tryckfast patron i rostfritt stål
•  H 570, Ø 230 mm
•  Komplett med avluftnings- och övertrycksventil
•  Fylld med 19 liter homogen
blandad, regenerbar harts

LP 2800
Vattenhelavsaltningspatron, tom
•  Kan fyllas med 19 liter engångsharts
E 315 Engångsharts
•  20 liter homogen blandad harts
för LP 2800
•  Kartong med 2 påsar à 10 liter,
vakuumtätt insvetsad i plastsäckar
•  Filtersäck för byte
E 316 Omfyllnadsset
•  Välvt fat i plast med lock och tratt för
30 liter engångsharts
SK Snabbkopplingar
för vattenpatroner
•  Ombyggnadssats för ett enkelt byte av
patroner, bestående av:
•  2 x VA anslutningskontakt 3/4"/SK,
skruvas direkt på patronen
•  2 x snabbkopplingar med 3/4" PVCdubbelnippel inklusive tätningar för den
befintliga slangsatsen
UfZ Ombyggnadssats för två patroner
•  Om du använder två patroner kan
dessa 2 x VA kontaktanslutningar 3/4"
skruvas på den andra patronen. På detta
sätt behöver man inte demontera den
första patronens kontaktanslutningar.
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Tillbehör
för dosering av processkemikalierna

PG 8596 Doseringsskåp
Förvaringsskåp för processkemikalier och
doseringsmoduler
•  H 835 (820), B 300, D 600 mm
•  Kompatibel med PG 8582, PG 8592
•  Fristående, för inbyggnad under bänk
•  Skåp med avtagbar lucka
•  Ytterhölje i rostfritt stål eller vitt
•  Innermått: H 690/380/285 mm
(övre lådan borttagen/undre/övre lådan),
B 250 mm, D 555/425 mm (utan/med
uppsamlingskärl och doseringsmoduler)
Uppdelat på 2 nivåer:
utdragbara lådor på teleskopskenor med
uppsamlingskärl för upptagning av behållare med processkemikalier
Storlek på behållare
Sammanlagt kan 6 à 5 l behållare
(L 245 x B 145 x H 225 mm*)
ställas in.
I den undre lådan är det dessutom möjligt
att ställa in större behållare:
2 à 10 l: 140 x 193 x 307 mm
2 à 10 l: 223 x 203 x 321 mm
2 à 10 l: 229 x 193 x 323 mm
2 à 10 l: 194 x 204 x 353 mm
1 à 20 l: 289 x 233 x 396 mm
1 à 25 l: 288 x 234 x 456 mm
* Endast möjligt med doseringsmodul DOS K 85/1
med kort sugrör.
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DOS K 85/1 Doseringsmodul
•  För flytande medel som alkaliska diskmedel, kemiskt desinfektionsmedel,
neutraliseringsmedel
•  Slangdoseringspump, kan ställas in via
maskinens elektroniska styrning
•  Integrerad övervakningsfunktion för högre
processäkerhet enligt EN ISO 15883
•  Kort suglans (200 mm) för 5-litersbehållare inkl. nivåövervakning för behållaren
•  Längd på anslutningskabel: 3,00 m
•  Längd på sugledning: 1,80 m

DOS K 85 Doseringsmodul
•  Samma som DOS K 85/1
•  Dock 300 mm suglans för 5- och
10-litersbehållare (lång suglans)
•  Tillval: ombyggnadssats (nr 5 45 80 34)
för suglans (10-30-litersbehållare)
kan beställas hos Miele service

Tillbehör
socklar

UG 30-60/60-85 Sockel
•  Kan användas för PG 8582 och PG 8592
•  Sockel av rostfritt stål, kan skruvas ihop
med maskinen
•  H 300, B 600, D 600 mm

UG 30-90/60-85 Sockel
•  Kan användas för PG 8582 och PG 8592
i förbindelse med PG 8595 eller PG 8596
•  Sockel av rostfritt stål, kan skruvas ihop
med maskinen
•  H 300, B 900, D 600 mm

UGT44-60/85
•  Kan användas för PG 8582 och PG 8592
•  Sockelskåp av rostfritt stål,
skruvas ihop med maskinen
•  H 440, B 600, D 600 mm
•  kan kompletteras med fötter UGT F10

UGT F10
•  Fötter till UGT44-60/85
•  H 100 mm
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Processdokumentationens möjligheter

Med systemet System4Med erbjuder Miele Professional en egen
komplett lösning för processdokumentation.
Denna finns också tillgänglig för de nya diskdesinfektorerna i
modellserien PG 85 och omfattar dokumentationsprogrammet
Segosoft Miele Edition samt skräddarsydda kommunikationsmoduler och tillbehör. På detta sätt får man en komplett dokumentation av en utförd rengöring, vilket är ett stort kvalitetsplus
för såväl patienter som för läkarteamet. Inte minst upprätthålls
den certifierade rättssäkerheten.

Omfattande
Den användarvänliga programvaran Segosoft Miele Edition ger dig möjligheten
att konstant följa rengöringsprocessen
och en säker dokumentation av rengöring,
desinfektion och alla övriga rengöringssteg
(sterilisering, kontroll, försegling).
•  Automatisk dokumentering av processprotokoll, rutinkontroller och underhållsarbeten
•  Digital dokumentation och dokumentation i pappersform
•  Rättssäker dokumentation

Flexibel
Beroende på gällande villkor och krav på
uppställningsplatsen kan dokumentationen
ske via två olika kommunikationsmoduler.
•  RS232-modul: baslösningen för små installationer, protokollskrivarens anslutning
PRT 100 och för USB-anslutningen för
Segosoft Miele Edition
•  Ethernet-modul: standardkommunikationsmodul med utökade funktioner
(automatisk konfiguration, utskrift av
grafikprotokoll, möjlighet till uppdatering),
därmed särskilt lämplig för PC-direktanslutningen och nätverksförbindelsen
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Processdokumentationens möjligheter

Med de nya diskdesinfektorerna kan olika lösningar för dokumentation realiseras. På detta sätt kan dokumentationen anpassas efter de individuella kraven i olika mottagningar, OP-centrum
och kliniker.

1. Direktanslutning till en PC
Mieles diskdesinfektor förbinds direkt med
den dator på vilken programvaran Segosoft
Miele Edition är installerad via Ethernetmodulen. Kabeln kan vara upp till 13 meter,
vilket innebär att datorn kan stå i själva
hygienrummet eller i ett intill liggande rum.
•  Korta vägar och enkel hantering genom
frisläppning av batchar på plats i hygienrummet
•  Mest flexibla lösningen vid anslutning av
två eller fler maskiner i hygienrummet
•  Automatisk dataöverföring från maskinen
till programvaran
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2. Anslutning via nätverk
Diskdesinfektorn ansluts via Ethernetmodulen i mottagningen resp. sjukhusets
interna nätverk. Avläsningen och bearbetningen av protokolldatan kan på detta sätt
t ex ske till en central PC.
•  Användning av en redan befintlig dator till
dokumentationen
•  Automatisk dataöverföring från maskinen
till programvaran

3. Dokumentation med USB-lösning
Processdatan sparas på ett USB-minne
som förbinds med diskdesinfektorn via
RS232-kommunikationsmodulen. Datan
kan senare avläsas och bearbetas på en PC
med Segosoft Miele Edition.
•  Lite arbete för datorns och nätverkets
infrastruktur
•  Användning av en befintlig dator hos mottagningen

Segosoft Miele Edition 7
Utöver Ethernet-modulen behövs ingen
ytterligare maskinvara (t ex konverterare,
adapter) för att ansluta till Segosoft Miele
Edition 7. Vid sidan om online-aktiveringen
av licenser och automatisk konfigurering
av programvaran för en särskilt snabb och
enkel idrifttagning finns även möjligheten
till automatiska signaturuppdateringar
under den fortsatta driften.
•  Användning med första licens och ytterligare licenser
•  Dokumentation i formatet PDF/A1
•  Långtidsarkivering enligt
ISO 19005-1:2005

XKM RS232 10 Med
•  RS232-modul
•  Baslösning för skrivaranslutning,
USB-lösning
•  Minne för upp till 25 korta/långa protokoll, inget grafikprotokoll
XKM 3000 L Med
•  Ethernet-modul
•  Universallösning för PC- och nätverksanslutning
•  Utökade funktioner (uppdateringar)
•  Minne för max. 30 processprotokoll och 2
grafikprotokoll

4. Processdokumentation per skrivare
Processdatan skrivs ut via en protokollskrivare (PRT 100) som ansluts via RS232kommunikationsmodulen. Utskrifterna
läggs undan för arkivering.
•  Mycket enkel lösning
•  Protokoll direkt tillgängliga på papper
•  Val mellan kort- och långprotokoll
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Dokumentationsmöjligheter, jämförelse
PC-direktanslutning

Nätverksanslutning

Dokumentation via USB

Skrivare

Dokumentation: processprotokoll
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Dokumentation: temperatur-/tryckkurvor
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Dokumentation: rutinkontroller

•

•

•

–

Dokumentation: underhåll

•
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Manuell aktivering genom underskrift
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Bekvämlighet med närhet i det praktiska arbetet
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Backup-funktion för säkerhetskopiering
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Tillverkning av sterilgodsetiketter
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Rättssäkerhet
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Miele AB
Box 1397
171 27 Solna
www.miele-professional.se

Immer besser
Sedan år 1899 följer familjestyrda företaget
Miele troget sin filosofi "Immer besser". Två
ord som utgör grundstenen i vår kvalitet
och höga standard och för innovationskraften i ett märke som är "made in Germany".
Ett löfte som garanterar professionella
användare att de valt rätt produkt.

Bidra till att skona miljön:
Denna broschyr är tillverkad av papper som är 100 % klorfritt

Enastående
Den konsekvent höga kvaliteten och
tillförlitligheten hos alla produkter är skälet
till varför Miele regelbundet väljs som bästa
och mest tillförlitliga varumärke. I stora
kundundersökningar får Miele dessutom
toppresultat i kategorin "schysst produktionsmiljö".

Allt från samma ställe
Miele Professional erbjuder professionella
användare tvättmaskiner, diskmaskiner,
diskdesinfektorer och autoklaver med
lång livslängd. Även tillbehör och rådgivningstjänster håller högsta nivå. Om något
händer med produkten är Miele service,
som många år fått utmärkelsen för bästa
service, snabbt på plats.
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