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Praktyczne rozwiązania: 
wymienne uchwyty MEIKO

Profesjonalna technologia mycia i dezynfekcji

Uchwyty - Przegląd produktów



Dla wszystkich odbiorców:
Myjnie-dezynfektory MEIKO



Myjnie-dezynfektory firmy MEIKO spełniają najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa, 

czystości i higieny. A co równie ważne są bardzo wydajne i przyjazne dla użytkownika. 

Myjnie-dezynfektory firmy MEIKO 
 posiadają różnorodne możliwości.  
Jedną z zalet jest praktyczny system 
uchwytów zapewniający najwyższy 
komfort obsługi. 

Jako wyposażenie standardowe firma 
MEIKO dostarcza uniwersalny uchwyt, 
który dostosowany jest do wszystkich 
naczyń sanitarnych, takich jak różne-
go typu baseny szpitalne w różnych 
 rozmiarach i o różnych kształtach, po-
krywki, kaczki szpitalne, oraz pojemniki, 
nerki itd. itp.
Firma MEIKO jest w stanie wyprodu-
kować również uchwyty specjalne dla 
potrzeb indywidualnych. Nasze uchwyty 
cechuje funkcjonalność, łatwość wymia-
ny oraz praktyczność.

Możliwość szybkiej i wygodnej wymiany 
uchwytów podkreśla bezkompromisową 
łatwość obsługi myjni-dezynfektorów.



Dla każdego użytkownika:  
Uchwyt uniwersalny MEIKO

Uchwyt uniwersalny (SUH 1)

Nerka szpitalna / kaczka szpitalna 
(SUH 1 lub SUH 2)

Pojemnik na mocz / kaczka szpitalna
(SUH 1 lub SUH 2)

Ewidentne zalety 
 wprawiające w zachwyt 
personel szpitalny

•  Uchwyty są dostępne w dwóch 
wersjach (SUH 1 lub SUH 2)

•  Naczynia są umieszczane na 
uchwycie bez wcześniejszego 
opróżniania

•  Otwarte drzwi służą zarazem jako 
okapnik

•  Naczynia zostają opróżnione w 
 momencie zamknięcia drzwi

•  Uniwersalny uchwyt przeznaczony 
jest dla różnego rodzaju naczyń

•  Uchwyt jest bardzo łatwy do 
 wymiany, co dodatkowo zwiększa 
wielostronność urządzeń

•  Bezpośrednio na uchwycie uniwer-
salnym można umieścić koszyk na 
drobny osprzęt i akcesoria szpitalne.

Ewidentne zalety zwięk-
szające komfort opieki nad 
pacjentem

•  Ułatwione manewrowanie 
 naczyniami

•  Maksimum bezpieczeństwa 
 higienicznego

•  Bezpieczna i łatwa praca z 
 urządzeniem 

Technologia MEIKO sprzyja czystym 
rozwiązaniom. 



Owalny basen / kaczka szpitalna  
(SUH 2)

Basen w kształcie pantofla z pokrywką / 
kaczka szpitalna (SUH 2)

Basen z pokrywką / kaczka szpitalna
(SUH 1 lub SUH 2) 

Wiaderko z pokrywką / kaczka 
 szpitalna (SUH 1 lub SUH 2)

Nocnik dziecięcy z uchwytem i 
pokrywką (SUH 1)

Miednica (SUH 1 lub SUH 2) 3 kaczki szpitalne (SUH 1 lub SUH 2) Pojemnik (koszyk) na drobny osprzęt i 
akcesoria szpitalne z wkładem  
(SUH1 lub SUH2)



Zorientowane na wszelkie potrzeby:
Uchwyty specjalne MEIKO

Uchwyt wymienny do butli Redona Uchwyt wymienny do butli od ssaków z 
pokrywką

Uchwyt wymienny do pojemników z 
nakrętką

Uchwyt do nocników dziecięcych

Uchwyt wraz z adapterem do pojemni-
ków do zbiórki moczu

Uchwyt wraz z adapterem do butli od 
ssaków

Uchwyt wymienny do czterech kaczek 
szpitalnych

Wyprofilowane do 
 szczególnych celów
Do indywidualnego obszaru zastoso-
wań firma MEIKO zaprojektowała 
uchwyty specjalne, służące do opróż-
niania i mycia nietypowych naczyń.  
Możliwość szybkiej i wygodnej wymia-
ny uchwytów podkreśla ich bezkom-
promisową łatwość obsługi.

Miniaturowe uchwyty 
 dodatkowe (adaptery)
Dzięki specjalnym miniaturowym 
dodatkowym uchwytom firmy MEIKO 
istnieje możliwość mycia nietypowych 
naczyń bez wymiany uchwytu uniwer-
salnego.



Myjnie-dezynfektory firmy MEIKO są 
użytkowane w szpitalach na całym 
świecie, spełniając indywidualne 
wymagania sanitarne poszczególnych 
państw.
Na życzenie odbiorców firma MEIKO 
projektuje i wytwarza specjalne uchwy-
ty pasujące do naczyń szpitalnych 
używanych w danym regionie świata. 
Sześć specjalnych uchwytów prezen-
tujemy na poniższych zdjęciach.

Uchwyty “dla całego świata”
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