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HOSPITECNICA ΕΠΕ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1991 με ειδίκευση στον χώρο της

αποστείρωσης Νοσοκομείων.

Μετά από παρουσία 30 περίπου ετών στο χώρο, έχει

αποκτήσει καλή φήμη ως αξιόπιστη προμηθεύτρια

εξοπλισμού Κεντρικής Απολύμανσης – Αποστείρωσης και

εξοπλισμού χειρουργείων και ανταλλακτικών στην Ελληνική

Νοσοκομειακή Αγορά.

Από το 1998 η εταιρεία HOSPITECNICA είναι ο

αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων αποστείρωσης –

απολύμανσης του οίκου GETINGE στην Ελλάδα.

Η εταιρία HOSPITECNICA διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO

13485:2016 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων, για εμπορία

εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων

απολύμανσης και αποστείρωσης.

Με εξοπλισμό εγκατεστημένο σε περισσότερες από 100

χώρες γεφυρώνοντας πέντε ηπείρους, η GETINGE είναι ο

πιο μεγάλος παγκόσμιος εξαγωγέας πλυντηρίων-

απολυμαντών και κλιβάνων για Νοσοκομεία,

φαρμακοβιομηχανίες και εργαστήρια.

Η παγκόσμια επιτυχία της GETINGE, με πλήρως

σχεδιασμένα υψηλής ποιότητας συστήματα, αποδίδεται

στην αφοσίωση να παραδίδει με συνέπεια εξοπλισμό που

είναι ανώτερος σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο σε:

• Λειτουργία

• Αξιόπιστη εκτέλεση

• Χαμηλό κόστος λειτουργίας

• Εργονομία

• Περιβαλλοντολογικές μελέτες

• Ικανοποίηση πελατών

 

1. Εκτενής τεχνογνωσία

2. Τεχνική Υποστήριξη

3. Εκπαίδευση

Infection Control
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ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ GETINGE ΤΡΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ 

ΒΡΩΜΙΚΑ, ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Σχηματικό διάγραμμα ροής επαναχρησιμοποιούμενων υλικών για απολύμανση 

και αποστείρωση εντός του Νοσοκομείου

ΑΠΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΖΩΝΗΒΡΩΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΒΡΩΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΖΩΝΗ
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΕΣ GETINGE ΣΕΙΡΑΣ 46

Τα πλυντήρια – απολυμαντές Getinge Σειράς 46, σχεδιά-

στηκαν ειδικά για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων,

των χειρουργείων και της Κεντρικής Αποστείρωσης

(46-4, 46-5).

Μπορούν να πλένουν και να απολυμαίνουν διάφορα είδη

αντικειμένων σε 4 ή 5 επίπεδα.

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

• Αποτελεσματική, γρήγορη με εξοικονόμηση       

ενέργειας.

• Εξαιρετικά ταχεία θέρμανση των 

ηλεκτρικών αντιστάσεων.

• Εναλλάκτη θερμότητας για μικρούς χρόνους    

στεγνώματος.

ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΤΖΑΜΙ

Επιτρέπει την εύκολη επίβλεψη του 

προγράμματος πλύσης.

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Χωρίς εξωτερικές βίδες όπου 

συσσωρεύονται σκόνες.

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ελάχιστες βίδες απαιτούνται να βγουν. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για τα διάφορα είδη απορρυπαντικών.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Λειασμένος θάλαμος χωρίς συγκολλήσεις ή 

θύλακες όπου μπορούν να αναπτυχθούν 

βακτήρια.

ΥΛΙΚΑ ΣΕ  4 Ή 5 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος μόνο 650 χιλ. 

Καταλαμβάνει λίγο χώρο στην περιοχή 

απολύμανσης.

Μοντέλα μίας (1) ή δύο (2) θυρών.

Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΓΚΑΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ GETINGE ΣΕΙΡΑΣ 46

Υπάρχει μεγάλος αριθμός αποτελεσματικών αξεσουάρ για τα πλυντήρια GETINGE Σειράς 46. 

Για τον εξοπλισμό Κεντρικών Αποστειρώσεων, χειρουργείων, τμημάτων και εργαστηρίων.

Στα μοντέλα 46-4 και 46-5, κάθε επίπεδο αποτελείται από

ένα αφαιρούμενο ράφι και μία φτερωτή ενώ μπορούν να

τροποποιηθούν σε κάθε ιδιαίτερη απαίτηση.

Επίσης, σωληνωτά εργαλεία μπορούν να τοποθετηθούν

στο κάνιστρο MIS με χωρητικότητα έως 80 συνδέσεων.

Το κάνιστρο πλύσης για αναισθησιολογικό υλικό έχει

χωρητικότητα 4 – 6 σετ με μέγιστο αριθμό 12 σωλήνων.
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΕΣ GETINGE ΣΕΙΡΑΣ 86

Τα πλυντήρια Getinge 8666/8668 αποτελούν ένα άριστο σύστημα για υψηλού επιπέδου καθαρισμό και

απολύμανση στην Κεντρική Αποστείρωση. Διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα και μπορούν να ανταποκριθούν

σε οτιδήποτε από φόρτωση και εκφόρτωση μέχρι επιλογή προγραμμάτων και εντελώς αυτόματη εκκίνηση!

Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς μειωμένος φόρτος εργασίας για το προσωπικό αλλά και μικρότερη ανάγκη

για επιτήρηση όπως και σημαντική μείωση στα γενικά κόστη.

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
Εύκολοι στον καθαρισμό τοποθετούνται μεταξύ κάθε επιπέδου 

εργαλείων.

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο πλαίσιο που διαθέτει διπλό 

στεγανό κρύσταλλο που απομονώνει τους ήχους και τη 

θερμότητα.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ανοξείδωτες ατσάλινες πλάκες χωρίς εξωτερικές βίδες και 

με επίπεδη οθόνη λειτουργίας. Ευκολία στον καθαρισμό του.

ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
Τα πλυντήρια GETINGE σειράς 86 όπως και οι 

κλίβανοι GETINGE σειράς GSS διαθέτουν τον ίδιο 

τύπο συστήματος ελέγχου (G1) κάτι που διευκολύνει 

την λειτουργία και τον χειρισμό τους.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
OP,AN, MIS κλπ – όλα σύμφωνα με τα σημερινά 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

ΔΥΟ (2) ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Άλλες δύο (2) είναι διαθέσιμες σαν επιπλέον επιλογή. 

Η ένδειξη ενημερώνει πότε χρειάζεται να αλλαχθεί 

απορρυπαντικό.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ
Τα GETINGE 8666/8668 είναι επίσης διαθέσιμα σε έκδοση με

δύο (2) πόρτες  κάτι που διευκολύνει τον διαχωρισμό των 

ζωνών (από βρώμικη σε καθαρή ζώνη) * Διαστάσεις δίσκου SPRI: 450x340x70 mm

** Διαστάσεις δίσκου DIN: 485x250x50 mm

Πλυντήρια – Απολυμαντές 

8666/8668
Μονάδα

Μοντέλο Πλυντηρίου -

Απολυμαντή

8666 8668

Όγκος Θαλάμου Λίτρα 312 351

Βάθος Θαλάμου Χιλ. 730 810

Ύψος/Πλάτος Θαλάμου Χιλ. 667/650

Χωρητικότητα δίσκων SPRI

φορτίο*
Τεμ. 10 10

Χωρητικότητα δίσκων DIN

φορτίο**
Τεμ. 12 15
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ GETINGE

Κάνιστρο φόρτωσης πλυντηρίου –

απολυμαντή με ευέλικτο και εργονομικό 

σχεδιασμό που ταιριάζει σε κάθε ανάγκη. 

Σύστημα MIS για φόρτωση σωληνοειδούς και

λαπαροσκοπικού εξοπλισμού για αποτελεσματική

επεξεργασία εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά.

Κάνιστρα φόρτωσης με προσθαφαιρούμενα

ράφια και φτερωτές σε κάθε επίπεδο για

ταυτόχρονη πλύση και απολύμανση

διαφορετικού τύπου οργάνων, με αποτέλεσμα

την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.

Όλος ο 

εξοπλισμός έχει 

σχεδιαστεί 

προσεκτικά ώστε 

να είναι εύκολο να 

καθαριστεί, τόσο 

στο εσωτερικό 

όσο και στο 

εξωτερικό.

Τα ράφια και οι 

φτερωτές 

πλύσης είναι 

εύκολο να 

αφαιρεθούν 

χωρίς την χρήση 

εργαλείων.

ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MISΕΥΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
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Η κασέτα γλιστρά εύκολα στους οδηγούς της καμπίνας 

στεγνώματος. Η ροή εργασίας απλοποιείται και οι εργασίες του 

προσωπικού περιορίζονται. Ακόμη και μεγάλου μήκους  σωλήνες 

(>1500mm) μπορούν να στεγνώσουν σε αυτή την καμπίνα. 

Ξεχωριστό στέγνωμα σχεδιασμένο για εύκολη 

διαχείριση.

Οι στεγνωτήρες της Getinge χρησιμοποιούνται για

το στέγνωμα ανοξείδωτων υλικών, υάλινων 

αντικειμένων και σκευών. Επίσης μπορούν να 

επεξεργαστούν αναισθησιολογικό υλικό όπως 

σωλήνες, μάσκες, και ασκούς. Η επεξεργασία των 

τελευταίων αντικειμένων απλοποιείται από ένα 

εύχρηστο σύστημα κασετών. Εφόσον συνδεθεί ο 

εξοπλισμός με την κασέτα παραμένει στη θέση του 

καθ΄ όλη τη διάρκεια της πλύσης και της 

απολύμανσης, του στεγνώματος στη καμπίνα 

στεγνώματος και προ-αποθήκευσης, μέχρι να 

ετοιμαστεί για επαναχρησιμοποίηση. 

Μια πλήρης σειρά κασετών διατίθεται σαν αξεσουάρ, 

για την προσαρμογή του υπάρχοντος εξοπλισμού.

Οι κασέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα 

πλυντήρια απολυμαντές της GETINGE.

1. AN-cassette για 6 σωλήνες, για σωλήνες-ISO 

διαμέτρου 22mm

2. AN-cassette για 4 σωλήνες-COAX

3. AN-cassette για 6 σωλήνες διαμέτρου 25mm

Μοντέλο Θύρες
Χωρητικότητα Καμπίνας

(δίσκ. DIN/SPRI II)

S-363E 1 18

S-363D 2 18

ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ GETINGE ΣΕΙΡΑΣ S-363
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Μόνο πνευματικές βαλβίδες

Νέος σχεδιασμός

Νέα μονάδα ελέγχου G1

Ευκολονόητα σύμβολα

Πίνακας χειρισμού CENTRIC

Θάλαμος υψηλής λείανσης 

για εύκολο καθαρισμό 

Φιλικός προς τον χρήστη σχεδιασμός

*Μέγεθος καλαθιών (SPRI/ISO): 600x400x200mm (MxΠxΥ)

**Μέγεθος STE: 600x300x300mm (MxΠxΥ)

Νέας Γενιάς Οθόνες Αφής

Πλήκτρα ανοίγματος και 

κλεισίματος των θυρών 

Ενδεικτικές λυχνίες

Έγχρωμη οθόνη 10’’ σχετικά με:

πληροφορίες για υπόλοιπο 

χρόνου προγράμματος

Κύκλος και φάση

Θερμοκρασία

Γραφική αναπαράσταση

Καθορισμός παραμέτρων

Μενού συντήρησης και ελέγχου

Ρύθμιση συστήματος

Κλίβανοι Σειράς 

GSS67
Μονάδες

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

67H10 67H13 67H17 67H20

Εξωτερικό ύψος

Εξωτερικό πλάτος

χιλιοστά

χιλιοστά

1980

1250 (πάνελ χειρισμού πλαϊνό) / 900 (πάνελ χειρισμού άνω)

Εξωτερικό βάθος χιλιοστά 1350 1650 2050 2350

Χωρητικότητα θαλάμου λίτρα 468 609 796 937

Βάθος θαλάμου χιλιοστά 1000 1300 1700 2000

Ύψος/Πλάτος θαλάμου χιλιοστά 700 / 660

Χωρητικότητα (σε καλάθια*) τεμάχια 6 9 12 12

Χωρητικότητα (STE**) τεμάχια 6 8 10 12

ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ GETINGE ΣΕΙΡΑΣ GSS67H

Ευέλικτα συστήματα 

φόρτωσης 

Αφαιρούμενες ράγες 

θαλάμου για εύκολο 

καθαρισμό 

Μόνωση με φύλλα 

αλουμινίου για χαμηλή 

εκπομπή θερμότητας
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1. Χειροκίνητη φόρτωση/εκφόρτωση καλαθιών. Είναι

δυνατή επίσης η χρήση ικριώματος φόρτωσης για

κοντέινερ. Διατίθενται τροχήλατα φόρτωσης σταθερού

και μεταβλητού ύψους.

3. Χειροκίνητη φόρτωση κοντέινερ ή διαφόρων ειδών

πακέτα με χρήση πλατφόρμας φόρτωσης και

ικριώματος φόρτωσης κοντέινερ πάνω σε τροχήλατο

φόρτωσης.

2. Φόρτωση/εκφόρτωση ραφιέρας φόρτωσης.

Η ραφιέρα φόρτωσης μπορεί να φορτωθεί με

κοντέινερ ή συρμάτινα καλάθια. Διατίθενται τροχήλατα

φόρτωσης σταθερού και μεταβλητού ύψους

ηλεκτρικά.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ GETINGE ΣΕΙΡΑΣ GSS67

4. Αυτόματη φόρτωση/εκφόρτωση συρμάτινων καλαθιών.

Αυτές οι μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με

ικριώματα φόρτωσης για κοντέινερ. Μπορούν επίσης να

χρησιμοποιηθούν με τροχήλατα για την μεταφορά από

/προς τη μονάδα αυτόματης φόρτωσης

5. Αυτόματη φόρτωση/εκφόρτωση ραφιέρων. Οι μονάδες

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την φόρτωση ικριώματος

για κοντέινερ ή/και καλάθια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε

συνδυασμό με τροχήλατο μεταφοράς για την μεταφορά από

/προς τη μονάδα αυτόματης φόρτωσης.

1

2

3

4

5

9



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Πλήρης σειρά αξεσουάρ

Η GETINGE διαθέτει πλήρη σειρά αξεσουάρ που καλύπτει όλο το

φάσμα των εργασιών της Κεντρικής Αποστείρωσης ή των τοπικών

τμημάτων απολύμανσης-αποστείρωσης, όπως μεταφορά υλικών

έλεγχο πακετάρισμα, στέγνωμα, συγκόλληση φιλμ, αποθήκευση

κ.λπ.

Μέρος των αξεσουάρ προβάλλονται σε αυτή τη σελίδα για

περισσότερες πληροφορίες προμηθευτείτε το πλήρη κατάλογο

εξαρτημάτων.

Ηλεκτρικό τροχήλατο φόρτωσης, εργονομικό

Συρματόπλεχτη ραφιέρα

Τροχήλατο μεταφοράς  γενικής χρήσης

Τραπέζι πακεταρίσματος 

Τραπέζι ελέγχου, πακεταρίσματος λινών Τραπέζι  πακεταρίσματος μεταβλητού ύψους

Τροχήλατο χαρτιού πακεταρίσματος Αυτόματη συσκευή θερμοσυγκόλλησης 

Τροχήλατο φόρτωσης κλιβάνου σταθερού ύψους 

Αυτόματη φόρτωση - εκφόρτωση κλιβάνου

Συσκευή πλύσης υπερήχων
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Μονής ή Διπλής όψης ραφιέρες αποθήκευσης καλαθιών

αποστείρωσης τύπου SPRI για τους χώρους του

πακεταρίσματος ή της αποθήκευσης αποστειρωμένου υλικού.

Τροχήλατα ειδικά σχεδιασμένα για τη μεταφορά και

αποθήκευση κοντέινερ ή/και μεικτού φορτίου καλαθιών

αποστείρωσης και κοντέινερ προς τα χειρουργεία και τα

διάφορα τμήματα.

Συρματόπλεχτα καλάθια SPRI κοντά, διαστ: 585x395x100 mm

Συρματόπλεχτα καλάθια SPRI ψηλά,  διαστ: 585x395x195 mm

ΚΑΛΑΘΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ

Συρματόπλεχτοι δίσκοι SPRI μικροί, διαστ: 250x170x70 mm

Συρματόπλεχτοι δίσκοι SPRI μεσαίοι,  διαστ: 340x250x70 mm

Συρματόπλεχτοι δίσκοι SPRI μεγάλοι, διαστ: 450x340x70 mm
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H Getinge δεν προσφέρει μόνο μια εκτενή σειρά

εξοπλισμού απολύμανσης και αποστείρωσης. Παρέχει

ολοκληρωμένα συστήματα για τον έλεγχο των λοιμώξεων

με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών,

περιλαμβάνοντας και τα παρακάτω:

1-2. Κλίβανοι Getinge σειράς HS-33 και HS-44

Καλύπτουν την ετοιμότητα σε αναμονή και είναι κατάλληλοι

για χρήση σε περιπτώσεις όπου η Κεντρική Αποστείρωση

είναι κλειστή π.χ. Σαββατοκύριακα, αργίες κ.λπ.

3. Κλίβανοι QUADRO Επιτραπέζιου τύπου κατάλληλοι για

επείγουσα ή flash (αστραπιαία) χρήση.

ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

 



GETINGE HS-44 GETINGE HS-33

Μοντέλο κλιβάνου Χωρητικότητα 

θαλάμου (liters)

Διαστ. Θαλάμου 

(Π x Υ x B mm)

HS4406 137 450x450x660

HS4410 206 450x450x1000

HS33 63 320x320x620

QUADRO 18 250x250x340

QUADRO

Το Quadro μπορεί να χειριστεί πολλούς 

διαφορετικούς τύπους δίσκων και φορτίων χάρη 

στην εξαιρετική χρήση του όγκου 18 λίτρων.
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ΝΕΟΙ ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ GETINGE SOLSUS 66 

Κλίβανοι Σειράς 

SOLSUS 66
Μονάδες

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

ST001-10 ST001-13 ST001-17 ST001-20

Εξωτερικό ύψος

Εξωτερικό πλάτος

χιλιοστά

χιλιοστά

1980

1250 (πάνελ χειρισμού πλαϊνό) / 900 (πάνελ χειρισμού άνω)

Εξωτερικό βάθος χιλιοστά 1350 1650 2050 2350

Χωρητικότητα θαλάμου λίτρα 449 584 764 899

Βάθος θαλάμου χιλιοστά 1000 1300 1700 2000

Ϋψος/Πλάτος θαλάμου χιλιοστά 660 / 660

Χωρητικότητα (σε καλάθια*) τεμάχια 6 9 12 12

Χωρητικότητα (STE**) τεμάχια 6 8 10 12

*Μέγεθος καλαθιών (SPRI/ISO): 600x400x200mm (MxΠxΥ)

**Μέγεθος STE: 600x300x300mm (MxΠxΥ)

8,4’’ Οθόνη αφής Avanti

Μανόμετρο πίεσης θαλάμου

Μανόμετρο παροχής ατμού 

Οι νέοι κλίβανοι της GETINGE Solsus 66 αποτελούν μια αποτελεσματική και ευέλικτη λύση για τα τμήματα Κεντρικής

Αποστείρωσης. Είναι πλήρως αυτοματοποιημένοι, διαθέτουν προ-εγκατεστημένα προγράμματα με τις πιο συχνές

διαδικασίες αποστείρωσης. Είναι η οικονομική λύση που προσφέρει η GETINGE. Κατάλληλοι για Νοσοκομεία και Κλινικές

που θέλουν να συνδυάσουν την τεχνογνωσία GETINGE με περιορισμένο προϋπολογισμό δαπάνης.

Διαισθητικό περιβάλλον χρήστη 

για μια σαφή επισκόπηση

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι 304

Σύστημα Ελέγχου 

PACS 3500

Επιλογή μόνο χειροκίνητης φόρτωσης/εκφόρτωσης 

καλαθιών και κοντέινερ με χρήση τροχηλάτων GETINGE.

Παροχή ατμού:

• Κεντρικό δίκτυο

• Ενσωματωμένη

ηλεκτρική

ατμογεννήτρια

• Ενσωματωμένος

εναλλάκτης

ατμού/ατμού
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Εφαρμογή απόλυτης καταγραφής διαδικασιών χωρίς χαρτιά

To T-DOC Data Logging επιτρέπει μία πλήρως ψηφιακή ροή παρέχοντας

ψηφιακή αποθήκευση των δεδομένων καταγραφής των μηχανημάτων.

Ελαχιστοποιεί την ανάγκη για αποθήκευση ατελείωτων φάκελων με

εκτυπώσεις καταγραφών δεδομένων, καθώς και τον χειρισμό της

καταγραφής δεδομένων χειρωνακτικά.

Βελτιστοποίηση παραγωγής και μείωση κόστους συντήρησης

Το T-DOC Data Logging επιτρέπει την διατήρηση στατιστικών της

παραγωγής και της λειτουργίας των μηχανημάτων με ακρίβεια. Για

παράδειγμα μπορεί να δημιουργηθεί μία επισκόπηση για τον αριθμό και

τύπο των βλαβών για κάθε κλίβανο ή πλυντήριο. Αυτό βοηθά στον

προγραμματισμό της συντήρησης των μηχανημάτων, το οποίο επιτρέπει

την μείωση του κόστους συντήρησης. Επιπρόσθετα, μπορούν να

εφαρμοστούν πρωτόκολλα εργασίας για να διασφαλιστεί ότι ένα

μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται περισσότερο από κάποιο άλλο, επομένως

ισορροπείται η συνηθισμένη φθορά στα μηχανήματα.

Φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό διεπαφής

Στο T-DOC Data Logging μπορούν να δημιουργηθούν πίνακες,

γραφήματα και λίστες για κάθε κύκλο των μηχανημάτων. Το λογισμικό

συνδεσιμότητας είναι φιλικό προς τον χρήστη και χρησιμοποιεί εικονίδια

για να παρέχει την ξεκάθαρη κατάσταση των μηχανημάτων. Επομένως,

έχουμε μια εύκολη και γρήγορη επισκόπηση του εξοπλισμού.

Είναι δυνατόν να υπάρξει άμεση δράση αν ένα μηχάνημα έχει

ολοκληρώσει το πρόγραμμα του ή αν έχει παρουσιαστεί κάποιο

πρόβλημα. Εν τέλει, η εκσυγχρονισμένη ροή παραγωγής θα έχει ως

αποτέλεσμα στην εξοικονόμηση χρόνου.

Εξασφάλιση συμμόρφωσης με ρυθμιστικά πρότυπα

Στις περισσότερες χώρες απαιτείται η καταγραφή από τους κλιβάνους και

τα πλυντήρια τουλάχιστον μία φορά ανά δευτερόλεπτο. Το T-DOC, όπου

είναι εφαρμόσιμο, ζητά δεδομένα από τον εξοπλισμό για να ικανοποιήσει

τις ρυθμιστικές απαιτήσεις που δηλώνονται στην Νόρμα EN285.

Ψηφιακή καταγραφή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Το T-DOC Data Logging μπορεί να συνδεθεί απευθείας με τους

κλιβάνους και τα πλυντήρια για να παρέχει καταγραφή

δεδομένων σε πραγματικό χρόνο των παραμέτρων των κύκλων

όπως φάσεις κύκλων, τιμές θερμοκρασίας και πίεσης.

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται ψηφιακά στο T-DOC και

μπορούν να απεικονισθούν γραφικά ή σε απλή μορφή λίστας.

Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες απόδοσης του εξοπλισμού είναι

άμεσα διαθέσιμες για να διευκολύνεται το service και η

προγραμματισμένη συντήρηση.

T-DOC DATA LOGGING 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ / ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

14



T-DOC 2000 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ

Πλήρης καταγραφή στοιχείων

• Διατήρηση πλήρους επισκόπησης των αποστειρωμένων υλικών.

• Ικανότητα ανώτερου ελέγχου λοιμώξεων.

• Καταγραφή χρήσης και συντήρησης των εργαλείων, παρέχοντας στέρεα βάση

ιχνηλασιμότητας.

• Ιχνηλασιμότητα μεμονωμένων εργαλείων.

• Παροχή κεντρικής και εύκολα προσβάσιμης καταγραφής στοιχείων.

• Αύξηση υπευθυνότητας του προσωπικού.

Διαδικασίες εργασιών

• Ευρύ φάσμα αυτοματοποιημένων διαδικασιών, βελτιώνοντας την

διαχείριση υλικού, αυξάνοντας την παραγωγή, ελαχιστοποιώντας την

χειρωνακτική εργασία.

• Εμπλουτισμένα εργαλεία διαχείρισης αποθεμάτων για απλοποίηση των

διαδικασιών παραγγελίας και απογραφής.

• Εργαλεία για αναφορές στην ανώτερη διεύθυνση.

• Ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών για εξασφάλιση υψηλού επιπέδου

ασφάλειας και ποιότητας.

• Εξασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών, καθώς παρέχει τα εργαλεία για

έναν υψηλότερου επιπέδου ελέγχου των λοιμώξεων.

• Διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης των εργαλείων, ελαχιστοποιώντας

καθυστερήσεις ή ακυρώσεις σε επεμβάσεις.

• Βελτίωση της παραγωγικότητας και της ευελιξίας του προσωπικού.

• Παρέχει τα εργαλεία για την εφαρμογή ανακυκλοφορίας εργασίας και

ευέλικτες εργασίες ρουτίνας.

Επικοινωνία

• Υποστηρίζει την δημιουργία ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος για το

νοσοκομείο που εκτείνεται σε όλες τις περιοχές λειτουργίας.

• Δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στα τμήματα, βελτιώνοντας τις

επικοινωνιακές γραμμές.

Οικονομικά οφέλη

• Παρέχει βελτιωμένα εργαλεία διαχείρισης για τον ημερήσιο προγραμματισμό.

• Παρέχει την πληροφόρηση εξόδων για μακροπρόθεσμα κεφάλαια και

προγραμματισμό προϋπολογισμού.

• Παρέχει τα στοιχεία για την ποσοτικοποίηση των δαπανών στην επεξεργασία και

τον χειρισμό των αποστειρωμένων υλικών.

• Διασφαλίζει την βελτιστοποίηση του επιπέδου των αποθεμάτων και απλοποιεί την

χρήση του.
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ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERICOOL

Οι κλίβανοι πλάσματος H2O2 Stericool σειράς Α, είναι η τεχνολογικά εξελιγμένη πρόταση της Getinge στην

αποστείρωση χαμηλών θερμοκρασιών. Οι κλίβανοι Stericool εφαρμόζουν πατενταρισμένη τεχνολογία ώστε να

προσφέρουν ταχεία και αποτελεσματική αποστείρωση σε ευπαθή, θερμοευαίσθητα και ευαίσθητα στην υγρασία

εργαλεία, προορίζονται για την πλήρη αποστείρωση καθαρών, πλυμένων και στεγνών,

επαναχρησιμοποιούμενων μεταλλικών και μη μεταλλικών ιατρικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε

νοσοκομειακά ιδρύματα.

ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΌΓΚΟΣ 

(Λίτρα)
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΘΑΛΑΜΟΥ (χιλ)

ΩΦΕΛΙΜΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΘΑΛΑΜΟΥ (χιλ)

Π Υ Μ Π Υ Μ

110L

A110S

A110SF

A110D

A110DF

435 440 730 400 405 710

160L

A160S

A160SF

A160D

A160DF

530 490 735 500 460 710

Έγχρωμη LCD οθόνη αφής 7” 

Θάλαμος από ανοξείδωτο χάλυβα 

τύπου 316L, χωρητ. 110Lt / 160Lt

Αυτόματη, κάθετα, συρόμενη πόρτα

Θερμικός εκτυπωτής 2’’

Εισαγωγή αποστειρωτικού μέσου

H2O2 με ηλεκτρονικό κλείδωμα και

αυτόματο τρύπημα δοχείου

Καταλυτικός μετατροπέας αποτρέπει 

την απελευθέρωση H2O2 από τον 

κλίβανο

Μεταφορά δεδομένων (SD μνήμη, 

USB & Ethernet)

Τροχοί για εύκολη μεταφορά

Εύκολη εγκατάσταση, απαιτείται μόνο 

παροχή ρεύματος
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ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERICOOL

Τυπικός Κύκλος Αποστείρωσης

Εφαρμογή Κενού

Η διεργασία της αποστείρωσης απαιτεί συνθήκες κενού. Ο θάλαμος έρχεται σε κατάσταση κενού

ώστε να εξασφαλίζεται ιδανικό περιβάλλον αποστείρωσης.

Εφαρμογή Πλάσματος

Ο θάλαμος προ-επεξεργάζεται με πλάσμα ώστε να (i) απομακρυνθεί η υγρασία και (ii) επιτραπεί η

ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας

1η Έγχυση Υπεροξειδίου του Υδρογόνου

Το αποστειρωτικό Η2Ο2 εγχέεται εντός του θαλάμου αποστείρωσης σε μορφή ατμού.

1η Διάχυση

Μετά την έγχυση εντός του θαλάμου, το Η2Ο2 παραμένει σε κατάσταση ατμού ώστε να επιτευχθεί η

ομοιογενής και δραστική διάχυση του εντός των φακών και των κοιλοτήτων των χειρουργικών

εξαρτημάτων.

Εφαρμογή Κενού

Ο θάλαμος εκκενώνεται και έρχεται σε κατάσταση κενού ώστε να προετοιμαστεί για την δεύτερη

έγχυση.

2η Έγχυση Υπεροξειδίου του Υδρογόνου

Ακόμη μία φορά: Το αποστειρωτικό Η2Ο2 εγχέεται εντός του θαλάμου αποστείρωσης σε μορφή

ατμού.

2η Διάχυση

Ακόμη μία φορά: Μετά την έγχυση εντός του θαλάμου, το Η2Ο2 παραμένει σε κατάσταση ατμού

ώστε να επιτευχθεί η ομογενής και δραστική διάχυση του εντός των φακών και των κοιλοτήτων των

χειρουργικών εξαρτημάτων.

Εφαρμογή Κενού

Ο θάλαμος εκκενώνεται και έρχεται σε κατάσταση κενού ώστε να προετοιμαστεί για την φάση

μείωσης πλάσματος.

Μείωση Πλάσματος

Το πλάσμα στο τέλους του κύκλου, εξασφαλίζει ότι όλο το Η2Ο2 αποσυντίθεται πλήρως (σε υδρατμό

και οξυγόνο) και συντελεί στην αποστείρωση μέσω της UV ακτινοβολίας και των ενεργοποιημένων

ελεύθερων ριζών.

Προαιρετικός Αερισμός

To κελί αποστείρωσης αερίζεται με ξηρό αέρα και έτσι παρέχεται επιπλέον καθαρισμός.

Ολοκλήρωση Αποστείρωσης

Το σύστημα θα ελέγξει εν συντομία όλες τις παραμέτρους πριν από την περάτωση του κύκλου

αποστείρωσης.

Τεχνικά πλεονεκτήματα

• Θάλαμος, σωληνώσεις, βαλβίδες και εξαρτήματα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel 316L).

• Ομοιόμορφη κατανομή του πλάσματος λόγω της κεραίας RF στα πλαίσια του θαλάμου.

• Ενεργοποίηση πλάσματος εντός του θαλάμου για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης και για

απομάκρυνση υπολειμμάτων Η2Ο2.

• Απουσία τοξικών υπολειμμάτων αποτέλεσμα της ενεργοποίησης πλάσματος στο τέλος του κύκλου αποστείρωσης

αλλά και του αποτελεσματικού καταλυτικού μετατροπέα που διαθέτει.

• Ευρεία συμβατότητα υλικών λόγω της έκθεσης τους σε ήπια ενέργεια πλάσματος μέσω της οποίας εξασφαλίζεται ότι

δεν υπάρχει κίνδυνος εγχάραξης των υλικών.
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ARJO TORNADO

Το Tornado είναι ένα πλυντήριο-απολυμαντής υψηλής ισχύος για την εκκένωση, τον καθαρισμό, τη θερμική

απολύμανση και το στέγνωμα δοχείων ανθρώπινων αποβλήτων. Τα αυτοματοποιημένα χαρακτηριστικά

λειτουργίας του συμβάλλουν στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου διασταυρούμενης μόλυνσης, ενώ παράλληλα

προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού και απολύμανσης.

Ενσωματωμένος ανεμιστήρας 

στεγνώνει δοχεία με φιλτραρισμένο 

αέρα μέσω φίλτρου HEPA (H13).

Αυτόματη λειτουργία θύρας μέσω αισθητήρα IR 

ή με πεντάλ ποδιών.

Εγγραφή και ανίχνευση 

διαδικασιών μέσω εκτυπωτή ή 

USB.

Δυνατότητα πλύσης -

απολύμανσης σκωραμίδων & 

ουροδοχείων.

ΩΦΕΛΙΜΟΣ 

ΌΓΚΟΣ (Λίτρα)
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (χιλ)

Π Υ Μ

67

Ελεύθερο,

Επιτοίχιο

FD1800, FD1810

450 1320 580

Κάτω από τον 

πάγκο

FD1805

900 870 620Η ARJO προσφέρει μια μεγάλη γκάμα εξοπλισμού 

φόρτωσης σκωραμίδων.

Έλεγχος της φάσης 

απολύμανσης είτε από τον 

χρόνο, την θερμοκρασία και την 

τιμή Α0.
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ARJO NINJO

Το Ninjo καθαρίζει τα δοχεία με μια σειρά κύκλων νερού υψηλής πίεσης που παρέχονται μέσω στρατηγικά

τοποθετημένων σταθερών και περιστρεφόμενων ακροφυσίων, ακολουθούμενη από μια φάση θερμικής

απολύμανσης ατμού για την επίτευξη αποτελεσματικού καθαρισμού και απολύμανσης.

Διαθέσιμο σε 

πολύχρωμο πολυμερές 

υλικό ή σε φινίρισμα από 

ανοξείδωτο ατσάλι και 

διατίθεται σε ελεύθερης 

τοποθέτησης, επιτοίχιο ή 

κάτω από τον πάγκο.

Η οθόνη 

υπολειπόμενου 

χρόνου επιτρέπει στο 

προσωπικό να 

ελέγχει την πρόοδο 

του κύκλου, 

βοηθώντας τους να 

προγραμματίσουν τη 

ροή εργασίας τους.

Ο ενσωματωμένος ανεμιστήρας 

στεγνώνει τα δοχεία με αέρα 

φιλτραρισμένο με HEPA (H13).

Απολύμανση 

ολόκληρου του 

συστήματος 

σωλήνων και 

ακροφυσίων στο 

τέλος κάθε κύκλου, 

μειώνοντας τον 

κίνδυνο μόλυνσης. 

Ο πίνακας ελέγχου υποδεικνύει το 

επίπεδο απολύμανσης Α0, 

επιτρέποντάς σας να παρακολουθείται 

εύκολα η πρόοδός της.

ΩΦΕΛΙΜΟΣ 

ΌΓΚΟΣ (Λίτρα)
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (χιλ)

Π Υ Μ

57

Ελεύθερο,

Επιτοίχιο
450 1320 580

Κάτω από τον 

πάγκο
450 870 620
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GETINGE ASSURED ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΥΣΗΣ

Συνθετικό Test Soil
Χρησιμοποιείται για την

επικύρωση της διαδικασίας

πλύσης. Περιέχει πρωτεΐνες,

λιπίδια και πολυσακχαρίτες

για την μίμηση χειρουργικών

ρύπων.

Wash Monitor Έλεγχος 

πλύσης πλυντηρίων
Τεστ ελέγχου πλύσης μιας

χρήσης για την εξομοίωση

και παρακολούθηση ρουτίνας

των διαδικασιών πλύσης σε

αυτόματα πλυντήρια –

απολυμαντές.

Το πρώτο σημαντικό βήμα στην διαδικασία αποστείρωσης είναι ο αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση.

Ο καλύτερος τρόπος να επιβεβαιωθεί η καθαρότητα είναι ένα πρωτόκολλο ελέγχου που περιλαμβάνει test soil,

wash monitoring και residual protein testing.

Με τακτική χρήση, τα προϊόντα Τεστ ελέγχου πλύσης Getinge Assured επιβεβαιώνουν ότι η διαδικασία καθαρισμού

– είτε σε πλυντήρια-απολυμαντές είτε σε πλυντήρια υπερήχων – προσφέρουν συνεχώς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κατασκευασμένα σύμφωνα με EN ISO 15883.

Wash Monitor Έλεγχος 

πλύσης πλυντηρίων 

υπερήχων
Τεστ ελέγχου πλύσης μιας

χρήσης για την εξομοίωση και

παρακολούθηση ρουτίνας των

διαδικασιών πλύσης σε

πλυντήρια υπερήχων.

Τεστ ελέγχου πλύσης 

εύκαμπτων 

ενδοσκοπικών 

εργαλείων
Σχεδιασμένο για εξομοίωση

σωληνωδών εύκαμπτων

εργαλείων και χρήση σε

πλυντήρια-απολυμαντές και

πλυντήρια υπερήχων.

Τεστ ελέγχου πλύσης 

άκαμπτων 

ενδοσκοπικών 

εργαλείων
Σχεδιασμένο για εξομοίωση

σωληνωδών άκαμπτων

εργαλείων και χρήση σε

πλυντήρια-απολυμαντές και

πλυντήρια υπερήχων.

Protein Tests
Έλεγχος υπολειμμάτων πρωτεΐνης

σε επιφάνειες

• εργαλείων

• ενδοσκοπίων

• πλυντηρίων-απολυμαντών

• πλυντηρίων υπερήχων
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GETINGE ASSURED ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Bowie-Dick type tests

Σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις (EN ISO 17665-1) το Bowie-Dick type test παραμένει το σημείο αναφοράς για

τον καθημερινό έλεγχο του κλιβάνων ατμού λειτουργίας με κενό.

Χημικοί δείκτες

Δείκτες ελέγχου αποστείρωσης πακέτων πολλαπλών παραμέτρων κατηγορίας 4 και εξομοίωσης κατηγορίας 6.

Είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με EN ISO 11140-1.

Helix Tests & Βιολογικοί δείκτες

Χρησιμοποιώντας το Helix Test ή και βιολογικό δείκτη διασφαλίζουμε ότι επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες συνθήκες

για την σωστή αποστείρωση των πιο δύσκολων εργαλείων και σετ.

TEST PACK 

Διατίθεται σε 121°C και 134°C.

BOWIE-DICK TEST CARD MINI PACK

Διατίθεται σε μικρό, πρακτικό μέγεθος.

TEST CARD & ΒΑΣΗ ΣΥΚΓΡΑΤΗΣΗΣ

Αρκετά πιο μικρή από το σύνηθες 

πακέτο ελέγχου.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ

Κατηγορίας 6.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ

Κατηγορίας 6, αυτοκόλλητοι.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Κατηγορίας 4.

HELIX TESTS

Κατασκευασμένα για

συγκεκριμένους κύκλους 

αποστείρωσης στους 134°C

σε 3.5, 4, 5.3 & 7 λεπτά.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Αυτοπεριεχόμενοι 

βιολογικοί δείκτες σε 

αμπούλα για ατμό H2O2

ή Φορμαλδεΰδης.

Αποτελέσματα σε 20 

λεπτά, 3-5h, 24h & 48h.

MULTI INCUBATOR

Επωαστήρας για την 24ωρη 

επώαση βιολογικών δεικτών. 

SMART WELL INCUBATOR

Επωαστήρας με

εκτυπωτή για έως 10ωρη 

επώαση βιολογικών δεικτών. 
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GETINGE ONLINE

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Με το Getinge Online, είστε πάντα συνδεδεμένοι. Μέσω της πύλης πελατών Getinge Online, έχετε άμεση πρόσβαση σε

πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό σας. Σας δίνει επίσης άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σε

πραγματικό χρόνο σχετικά με τον Getinge εξοπλισμό σας. Με πληροφορίες πάντα διαθέσιμες μέσω του tablet και του

smartphone σας, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε το σύστημα και να αντιμετωπίσετε προβλήματα από οπουδήποτε. Κι

επειδή το Getinge online σας ειδοποιεί αμέσως με μήνυμα κειμένου ή email όταν ο εξοπλισμός σας απαιτεί προσοχή,

εξοικονομεί χρόνο και επιτρέπει στο προσωπικό να εστιάσει στα σωστά καθήκοντα την κατάλληλη στιγμή. Με τις

ειδοποιήσεις του Getinge online, σε περίπτωση σφάλματος εξοπλισμού σας βοηθά να αποφύγετε δαπανηρές

καθυστερήσεις. Η προσωπική σας πύλη Getinge Online σας δίνει πρόσβαση στον κόσμο των υπηρεσιών της Getinge

όπως αυτόματη αναπλήρωση αναλωσίμων, απομακρυσμένη διάγνωση, προληπτικές υπηρεσίες και πολλά άλλα.

Το Getinge Online συνδέει τον κόσμο σας βασιζόμενο σε τρεις βασικές αξίες:

• Γνώση: Παρέχοντάς σας πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις, βοηθά να συνειδητοποιήσετε τη δυνητική

εξοικονόμηση κόστους βελτιστοποιώντας τη ροή εργασίας και την απόδοση του εξοπλισμού σας.

• Ώρα λειτουργίας: Σας επιτρέπει να βελτιώσετε τη ροή εργασίας σας εξαλείφοντας τον χρόνο που αφιερώνεται στη

χειροκίνητη αξιολόγηση των αποθεμάτων και την παραγγελία.

• Ευκολία: Η επισκόπηση παραγωγής παρέχει γρήγορη εικόνα της κατάστασης του εξοπλισμού.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Λήψη πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κατάσταση και την απόδοση του εξοπλισμού σας Getinge,

από οποιονδήποτε υπολογιστή ή / και έξυπνο τηλέφωνο - όπου κι αν βρίσκεστε, λαμβάνοντας ειδοποίηση αμέσως

μετά την εμφάνιση ενός προβλήματος με τον εξοπλισμό σας Getinge ή όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του

μηχανήματος - μέσω μηνύματος SMS / κειμένου ή / και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Σε περίπτωση προβλήματος εξοπλισμού, το Getinge online παρέχει προτάσεις για τον τρόπο επίλυσης του

προβλήματος. Κι αν χρειάζεται περισσότερη βοήθεια το σύστημα σας συνδέει με τον κατάλληλο τεχνικό ή έναν

επαγγελματία της υπηρεσίας Getinge ο οποίος μπορεί να καθοδηγήσει τους χειριστές εξ αποστάσεως για την

επίλυση του προβλήματος.

• Οι οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων στο διαδίκτυο βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων του εξοπλισμού,

αυξάνοντας το χρόνο λειτουργίας τους και διασφαλίζοντας την ποιότητα.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Τεχνική Υποστήριξη: 

Η Εταιρεία μας διαθέτει οργανωμένο συνεργείο σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη για εγκαταστάσεις και 

συντηρήσεις εξοπλισμού  Κεντρικής Αποστείρωσης 

και Χειρουργείων.

Οι Τεχνικοί της Εταιρείας μας είναι εκπαιδευμένοι 

από την Ακαδημία του κατασκευαστικού Οίκου 

GETINGE και διαθέτουν πιστοποιητικά 

εκπαίδευσης. Μετέχουν σε ετήσια εκπαιδευτικά 

σεμινάρια ώστε να είναι ενήμεροι για τις τελευταίες 

τεχνολογικές εξελίξεις.  

Ανταλλακτικά:

Η Εταιρεία μας διαθέτει σε στοκ για άμεση 

παράδοση όλα σχεδόν τα  γνήσια ανταλλακτικά και 

αναλώσιμα του  εξοπλισμού του Οίκου GETINGE. 

Όσα ανταλλακτικά δεν υπάρχουν σε στοκ η 

παράδοση γίνεται γρήγορα εντός 24-48 ωρών μέσω 

κέντρου LOGISTICS της GETINGE στην Ολλανδία.

Τα γνήσια ανταλλακτικά εξασφαλίζουν τη 

συμμόρφωση με τα υπάρχοντα πρότυπα ποιότητας 

και ότι τα μηχανήματα λειτουργούν σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

Επικύρωση φορτίου (VALIDATION):

Η ανάγκη για διασφάλιση της διαδικασίας καθαρισμού, 

απολύμανσης και αποστείρωσης ανέδειξε την ανάγκη      

για επικύρωση φορτίου (VALIDATION) των πλυντηρίων 

εργαλείων και κλιβάνου ατμού σύμφωνα με τα ισχύοντα 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα.  Η διαδικασία VALIDATION 

πρέπει να εκτελείται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

(ετησίως). Η επικύρωση φορτίου αυξάνει την ασφά-

λεια των αποστειρωμένων υλικών, αναβαθμίζει την 

ποιότητα, διευκολύνει την εποπτεία και πιστοποιεί την 

σωστή συντήρηση των μηχανημάτων. 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι τεχνικοί της εταιρείας μας έχουν εκπαιδευτεί στην 

διαδικασία VALIDATION από την ακαδημία του Σουηδικού 

οίκου GETINGE και διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό.

Η διαδικασία VALIDATION εγκεκριμένη από την GETINGE 

περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

- Τεχνικός έλεγχος των μηχανημάτων σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 15883 (πλυντήρια) και το Πρότυπο EN 17665 

(κλίβανοι): “Commissioning  Qualification”

- Επικύρωση επιδόσεων πλύσης/απολύμανσης σύμφωνα με 

το πρότυπο ΕΝ 15883 (πλυντήρια) και αποστείρωσης 

σύμφωνα με το Πρότυπο EN 17665 (κλίβανοι):      

“Performance Qualification”

Στο τέλος της διαδικασίας παραδίδεται πλήρης φάκελος 

τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων: “Documentation of Validation”

ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:

Ευαγγελισμός, ΝΝΑ, 417 ΝΙΜΤΣ, 401 ΓΣΝΑ, 424 ΓΣΝΕ, Παίδων Αγ. Σοφία, Σωτηρία, ΕΕΣ, Τζάνειο, Αγ. Σάββας,

Ογκολογικό Κηφισιάς, Ελευσίνας Θριάσιο, Παπαγεωργίου, Θεαγένειο, Νομαρχιακό Θήβας, Κορίνθου, Χαλκίδας,

Λαμίας, Λάρισας, Τρικάλων, Βόλου, Κατερίνης, Ξάνθης, Σερρών, Δράμας, Γιαννιτσών, Καστοριάς, Πατρών Αγ.

Ανδρέας, Αγρινίου, Πύργου, Άργους, Τρίπολης, Λευκάδας, Κέρκυρας, Ρόδου, Χίου, Σαντορίνης κ.α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:

Λαϊκό Αθηνών, Παν/κό Ν. Αλεξανδρούπολης, Παν/κό Ν. Ιωαννίνων, Παν/κό Ν. Ρίου Πατρών, Παν/κό Ν. Ηρακλείου.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ:

Ιατρικό Κλινική Αθηνών, Ψυχικού, Π. Φαλήρου, Περιστερίου, Διαβαλκανικό, Ιασώ ΑΕ, Ιασώ Θεσσαλίας, Υγεία ΑΕ,

Μητέρα, Λητώ, Ευρωκλινική, Βιοκλινική Θεσ/νίκης, Ερρίκος Ντυνάν, Metropolitan General, Metropolitan Hospital,

Ωνάσειο, Euromedica Θεσσαλονίκης, Euromedica Γένεσις, Euromedica Δωδεκανήσου, Euromedica Κοζάνης,

Κλινική Αγ. Λουκάς, Ίασις Κλινικής Χανίων Γαβριλάκη, Οφθαλμολογική Κλινική Γλυφάδας, Κλινική Γιάγκος κ.α.
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HOSPITECNICA
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΘΗΝΑ:

Ξάνθου 10, 177-78 Ταύρος Αττικής

Τηλ. 210 4838222, Fax. 210 4838549

Email: info@hospitecnica.gr

Website: www.hospitecnica.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Αλεξάνδρου Δεληγιαννίδη 3, Άγιος Ιωάννης

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 551-32

Τηλέφωνα:   2310-211177 (& fax)

Email: hospthes@otenet.gr


