Overtuigende veiligheid

Hygiëne veiligheid is meer dan alleen een maatregel. Centraal staat altijd;
welzijn van patiënt en gebruiker.

Met MEIKO TopLine speelt u op zeker. De reinigingsen desinfectieautomaat biedt veiligheid over de hele
linie.
Zowel bij het behandelen van de verpleeg hulpmiddelen als bij de bediening van de apparaten 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!

TopLine – Veelzijdigheid op maat

MEIKO TopLine - is verkrijgbaar in verschillende modellen. Hier vindt u iets
voor elke situatie. Van een speciﬁek apparaat voor staande of wandmontage,
voor het inbouwen bij bestaande indelingen met een praktische onderbouwapparaat tot en met compacte en/of
complete verpleegcombinaties. Er is
altijd een oplossing op maat. Meer
details over de speciﬁeke mogelijkheden vindt u in onze actuele brochure
MEIKO TopLine programmaoverzicht.

TopLine als staand apparaat
Ready for operation
10.23

TopLine 20
Reinigings- en desinfectieautomaat met
apparaatsokkel. Eenvoudig neerzetten
en aansluiten. De ideale oplossing voor
het integreren van aanwezige aansluitingen.

SAN 14 B
Compacte verpleegcombinatie
bestaande uit TopLine 40, uitstortunit,
handenwasbak en aanrechtblad.
Inclusief spoelbak en opstaande rand.

SAN 20 W
Verpleegcombinatie met 600 mm kastruimte. Bestaat uit TopLine 40, uitstortunit, wasbak en aanrechtblad.
Inclusief spoelbak en opstaande rand.
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TopLine 10
Basis model voor een hangende montage aan de wand. Direct gereed om
aan te sluiten.
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TopLine als kleine verpleegcombinatie
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TopLine als onderbouwapparaat
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MEIKO is u graag behulpzaam bij het
vinden van een oplossing voor het indelen van een specifieke spoelruimte.
Gewoon even bellen!
720.030.00.01.15/NL/KD/2000

Wijzigingen in het kader van verdere ontwikkeling voorbehouden.
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Professionele reinigings- en desinfectietechnologie

TopLine
Veiligheid over de hele linie

TopLine in detail
www.meiko.de

TopLine – meer dan techniek

Vrije afvoer AA conform EN 1717

MIKE 2 elektronica
Naderingsschakelaar voor deurbediening (optioneel)

Sproeiersysteem voor intensief reinigen
Diepgetrokken wasruimte, zelfreinigend

Krachtige draai-slagsproeier

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

Uw meerwaarde door innovatieve oplossingen

Steam
Stop

Met MEIKO SteamStop
proﬁteert u van maximale
arbeids- en hygiëneveiligheid
door volledige systeemdampdichtheid.

Power
Clean

Thermo
Control

De draai-slagsproeier MEIKO
PowerClean zorgt voor een
efﬁciënte van de verpleeg
hulpmiddelen.

MEIKO ThermoControl, de
temperatuurbewaking met
elektronisch van elkaar onafhankelijke sensoren, maakt
een goede hygiënische desinfectie mogelijk.

Dry&Cool

MEIKO Dry&Cool zorgt voor
een bacterievrij drogen en
afkoelen van de verpleeg
hulpmiddelen met geﬁlterde
lucht.

Betriebsbereit
24.03.12
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T.A.D.

Met de automatische desinfectie van watertank, leidingen
en sproeiers beschermt
MEIKO T.A.D. (Total Auto
Disinfection) de TopLine
tegen bacterievorming in het
systeem.

Chem
Code

De zuiglanscodering MEIKO
ChemCode garandeert een
onverwisselbaar gebruik van
reiniging- en naglansspoelmiddel.
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Ca Stop

De sensorgestuurde doseerbewaking MEIKO CaStop
beschermt de TopLine actief
tegen apparaatverkalking.

