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TopLine – Niezawodne zarządzanie
higieną w brudownikach

Stosowanie się do przepisów i norm, dokładność w pracy i bezpieczeństwo pracy, regularna
kontrola i dokumentacja wewnątrzszpitalnych procedur zachowania higieny - to najważniejsze
wymagania dotyczące opieki nad pacjentem, obowiązujące na całym świecie. Główny ich cel
to zapobieganie chorobom infekcyjnym w szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych.
Firma MEIKO oferuje aktywne wsparcie i kompetencję dzięki profesjonalnemu know-how oraz
innowacyjnej i niezawodnej technologii mycia i dezynfekcji: gwarantujemy bezpieczeństwo
higieniczne pacjentów i personelu od początku do końca - rozpoczynając od projektu, technologii i środków chemicznych poprzez serwisowanie, aż po kompetentne i partnerskie doradztwo także po dokonaniu zakupu.
Całościowe, dopasowane do potrzeb personelu i pacjentów zarządzanie higieną powoduje, iż
nasza firma jest i pozostaje niezawodnym partnerem przy realizacji prawnych i higienicznych
wytycznych.

TopLine wspiera w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym, chroniąc przed nimi pacjentów i personel
•	Dezynfekcja systemu przeprowadzana jest automatycznie za
każdym uruchomieniem programu
•	Chłodzenie i suszenie naczyń szpitalnych odbywa się za
pomocą przefiltrowanego powietrza
•	Całkowicie paroszczelny system. Para nie wydostaje się poza
urządzenie zarówno w trakcie trwania cyklu jak i przy otwieraniu drzwiczek po zakończeniu programu
•	Urządzenie certyfikowane jest zgodnie z DIN EN ISO 15883
przez niezależny instytut kontroli jakości, posiadający akredytację Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei
Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG)
•	Zużycie energii elektrycznej podczas procesu dezynfekcji jest
zoptymalizowane. Wykorzystywana jest wyłącznie energia
potrzebna do osiągnięcia wartości A
0

•	Wartość A0 na wskaźniku WARTOŚĆ ZADANA-WARTOŚĆ
RZECZYWISTA
•	Wartość A0 60 i wyższą można dowolnie ustawić
•	Wyświetlacz tekstowy 4 x 20 znaków jest prosty w obsłudze
i posiada tryb zarządzania zasilaniem
•	Dysze są ustawione w taki sposób, aby zapewnić maksymalną intensywność mycia. System posiada dodatkowo
sterowalną dyszę suwowo-rotacyjną, służącą do dokładnego
mycia wnętrz naczyń szpitalnych

So hilft TopLine Infektionen zu verhindern und Patienten sowie Pflegepersonal zu schützen

Pojedyncze urządzenia TopLine – to idealne i szybkie
rozwiązanie dla projektów renowacyjnych i modernizacyjnych

W wielu zakładach opiekuńczo leczniczych brudowniki nie odpowiadają prawnym wytycznym,
jak również wymaganiom dotyczącym higieny pacjentów i BHP personelu szpitalnego. Aby
umożliwić szybką i bezproblemową wymianę przestarzałych myjni-dezynfektorów zaprojekto-

TopLine 10 – Urządzenie do montażu na ścianie (ze zlewem i bez zlewu)

Prosta instalacja myjni-dezynfektora. Urządzenie zajmuje niewiele miejsca i jest od razu gotowe do podłączenia.
Wymiary urządzenia (w mm):
szer. 500, gł. 450 lub 588, wys. 1630

Zdjęcia przedstawiają wyposażenie specjalne

Funkcjonalny i niewielki zestaw, składający się z myjni-dezynfektora TopLine 10 wraz ze specjalnie dla niej zaprojektowanym
zlewem.
Wymiary urządzenia (w mm):
szer. 1000, gł. 450 lub 588, wys. 1630

wano pojedyncze urządzenia serii TopLine. Urządzenia te można precyzyjnie dopasować, a
także podłączyć do posiadanego zestawu, niezależnie od producenta pierwotnego wyrobu.

TopLine 20 – Urządzenia stawiane na posadzce (ze zlewem lub bez zlewu)

Myjnia-dezynfektor na cokole. Wystarczy ustawić i podłączyć.
Idealne urządzenie do wykorzystania istniejących już przyłączy.
Wymiary urządzenia (w mm):
szer. 500, gł. 450 lub 588, wys. 1730

Łatwy w montażu, funkcjonalny i niewielki zestaw do wszechstronnych zastosowań. Składający się z myjni-dezynfektora
TopLine 20 umieszczonej na cokole wraz ze specjalnie dla niej
zaprojektowanym zlewem.
Wymiary urządzenia (w mm):
szer. 1000, gł. 450 lub 588, wys. 1730

Pojedyncze urządzenia TopLine – łatwo dopasowywalne i zapewniające bezpieczeństwo higieniczne każdego brudownika

TopLine 30 – Urządzenie do ściennej zabudowy w
przygotowanych pomieszczeniach

Myjnia dezynfektor TopLine 30 przeznaczona do zamontowania
w łazience pokoju pacjenta, na przykład w izolatce.
Z ramą montażową.
Wymiary (w mm):
Podstawa:
szer. 650, gł. 450, wys. 2210
Widok z przodu:
szer. 530, wys. 1760

Zdjęcia przedstawiają wyposażenie specjalne

Myjnia dezynfektor TopLine 30 z przyłączem do WC, przeznaczona do zamontowania w łazience pokoju pacjenta, na przykład w izolatce. Z ramą montażową i kompletnym orurowaniem
jak również przyłączami dostosowanymi do dostępnych
w handlu rodzajów muszli.
Wymiary ramy (w mm):
Podstawa:
szer. 650, gł. 450, wys. 2210
Widok z przodu:
szer. 530, wys. 1760

TopLine 40 – praktyczny model stołowy

Myjnia-dezynfektor TopLine 40 jest idealnym uzupełnieniem
istniejącego zestawu szafek.
Pojedyncze urządzenie ma dużą powierzchnię blatu roboczego.
Opcjonalnie wykończenie blatu roboczego osłoną ścienną.

Myjnia-dezynfektor TopLine 40 wraz z wbudowaną umywalką
i niewielkim blatem to funkcjonalny i niewielki zestaw do
wszechstronnych zastosowań.
Opcjonalnie wykończenie blatu roboczego osłoną ścienną.

Wymiary urządzenia (w mm):
Urządzenie:
szer. 900, gł. 600, wys. 900

Wymiary urządzenia (w mm):
Urządzenie:
szer. 900, gł. 600, wys. 1000
Umywalka:
szer. 340, gł. 370, wys. 150

TopLine 40 E – szybka modernizacja
Model specjalnie dostosowany do szybkiego montażu
urządzeń przystosowanych do zabudowy meblowej:
TopLine 40 E.
Daje się dopasować do wszystkich nisz o standardowych
rozmiarach.
Wymiary (w mm):
Urządzenie:
Szer. 700, Gł. 588, Wys. 860

TopLine do zabudowy kompleksowej – bezpieczeństwo
higieniczne odpowiadające najwyższym wymaganiom

Higiena „szyta na miarę” Wspólnie z Państwem zaprojektujemy ergonomiczne pomieszczenie,
które odpowiadać będzie najwyższym wymogom sanitarnym, jak również wymogom ekonomiczności, optymalizacji procesów pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. A co się tyczy

SAN 14 – TopLine 40 ze zlewem lub ze zlewem i umywalką

Zwarty zestaw urządzeń SAN 14 B doskonały dla brudowników
oddziałów szpitalnych z blatem roboczym, zlewem, umywalką
i osłoną ścienną.
Wymiary urządzenia/mm:
szer. 1400, gł. 600, wys. 1000
Zlew:
wys. 700
Zlewozmywak:
Ø 364
Umywalka:
szer. 340, gł. 370, wys. 150

Zestaw urządzeń z blatem roboczym, osłoną przeciwrozpryskową, zlewem i osłoną ścienną.
Wymiary urządzenia/mm:
szer. 1400, gł. 600, wys. 900
Zlew:
wys. 700
Zlewozmywak:
Ø 364

Zdjęcia przedstawiają wyposażenie specjalne

specyficznych warunków: Dla każdego pomieszczenia oferujemy indywidualne rozwiązanie,
zgodne z obowiązującymi w danym kraju standardami higieny.

SAN 19 B – TopLine 40 ze zlewem, umywalką i szafką

Zestaw urządzeń z dużym blatem roboczym
i szafką o szerokości 500 mm. Zestaw urządzeń z blatem roboczym, osłoną przeciwrozpryskową, zlewem i osłoną ścienną.
Wymiary urządzenia/mm:
szer. 1900, gł. 600, wys. 900
Zlew:
wys. 700
Zlewozmywak:
Ø 364
Umywalka:
szer. 340, gł. 370, wys. 150
Szafka:
szer. 500

SAN 20 BW – TopLine 40 ze zlewem, umywalką, zmywakiem i szafką

Niewielki zestaw urządzeń sanitarnych z blatem
roboczym. Z szafką o pojemności 600 mm.
Zestaw urządzeń z blatem roboczym, osłoną
przeciwrozpryskową, zlewem i osłoną ścienną.
Wymiary urządzenia/mm:
szer. 2000, gł. 600, wys. 1000
Zlew:
wys. 700
Zlewozmywak:
Ø 364
Umywalka:
szer. 340, gł. 370, wys. 150
Zmywak:
szer. 500, gł. 400, wys. 300
Szafka:
szer. 600

TopLine do zabudowy kompleksowej – bezpieczeństwo
higieniczne odpowiadające najwyższym wymaganiom

SAN 24 W – TopLine 40 ze zlewem, umywalką,
blatem roboczym i szafką 1000 mm
Zestaw urządzeń sanitarnych z szeroką
szafką o najpopularniejszej szerokości 1000 mm
Wymiary urządzenia/mm:
szer. 2400, gł. 600, wys. 900
Zlew:
wys. 700
Zlewozmywak:
Ø 364
Zmywak:
szer. 500, gł. 400, wys. 300
Szafka:
szer. 1000

SAN 29 BW – TopLine 40 ze zlewem, umywalką,
zmywakiem i szafką 1500 mm
Duży zestaw o optymalnej długości z umywalkami o idealnych
wymiarach. Kompaktowy zestaw skupia wszystkie urządzenia
umożliwiające dokładne przeprowadzenie procesu mycia
i dezynfekcji.
Umiejscowienie umywalki i zmywaka zapewnia ergonomię pracy. Blat roboczy gwarantuje wygodę i dużo miejsca do pracy.
Wymiary urządzenia/mm:
szer. 2900, gł. 600, wys. 900
Zlew:
wys. 700
Zlewozmywak:
Ø 364
Umywalka:
szer. 340, gł. 370, wys. 150
Zmywak:
szer. 500, wys. 400, gł. 300
Szafka:
szer. 1500

Zdjęcia przedstawiają wyposażenie specjalne

TopLine komfort obsługi – ochrona i higiena,
do której nie trzeba przykładać ręki

Wygodna obsługa i najwyższe bezpieczeństwo higieny dla personelu, połączone z ochroną
pacjenta. To wszystko gwarantuje wariant TopLine z automatyczną i bezdotykową obsługą
drzwi poprzez czujnik na podczerwień. Na życzenie także z automatycznym uruchamianiem
programu. Skuteczny wyłącznik bezpieczeństwa chroni przy tym personel przed niezamierzonym przytrzaśnięciem sobie ręki. Opcjonalnie można zamówić również włącznik nożny.

TopLine 20 & TopLine 40 – Otwieranie i zamykanie bezdotykowe
lub przy użyciu włącznika nożnego

Włącznik zbliżeniowy do otwierania i
zamykania drzwi urządzenia (opcja).

TopLine 20 jako urządzenie stawiane na posadzce i TopLine 40 jako
urządzenie do zabudowy, z automatycznym otwieraniem drzwi (opcja)
i włącznikiem nożnym (opcja).

Włącznik nożny do otwierania i zamykania drzwi urządzenia (opcja).

Program osprzętu i wyposażenia

Oprócz myjni-dezynfektorów firma MEIKO oferuje obszerny program osprzętu i wyposażenia,
będący gwarantem bezpiecznej i ergonomicznej pracy, a także spełniającego wszelkie wymogi
sanitarne przechowywania naczyń szpitalnych. Poniżej przedstawiamy 6 przykładów rozwiązań
opierających się na wypróbowanej praktyce. Oczywiście projektujemy również indywidualnie
dopasowane rozwiązania. Prosimy o kontakt. Jesteśmy w każdej chwili do Państwa dyspozycji.

Szafki do suszenia i przechowywania*
zdezynfekowanych kaczek szpitalnych, basenów i pojemników z dodatkową ażurową
półką lub okapnikiem. O szerokości 500 mm
i 1400 mm.

Zamykane szafki ścienne**
z drzwiczkami zatrzaskowymi, każda zaopatrzona w jedną półkę. O szerokościach
500 mm, 600 mm, 800 mm,
1000 mm, 1200 mm i 1500 mm.

Regał naścienny*
z możliwością dowolnej regulacji wysokości
półek, różne szerokości (głębokość 350 mm).

Otwarte szafki ścienne
Otwarte szafki, każda zaopatrzona w jedną
półkę. O szerokościach 500 mm, 1000 mm
i 1200 mm.

Zestaw do zmywania*
Szafki dolne itp. z szufladami o różnych
szerokościach i wysokościach do zabudowy
meblowej.

Zlew z wbudowanym systemem spłukiwania*
obsługiwany niezależnie od myjni basenów
szpitalnych (opcja). Przeciwrozpryskowa
osłona ścienna (opcja).

* Zdjęcia przedstawiają wyposażenie specjalne
** Opcjonalnie: zaślepka i źródła światła
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Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian.
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