HYGIENE
Teknikk fra Desto

DESTO
– sikkerhet for pasient
og bruker

DESTO har et bredt perspektiv på smittevern og arbeider i henhold til kravene i standarden
NS-EN 15883. Vi tilbyr et totalkonsept der dekontaminatoren er en viktig del av infeksjonsforebygging og smittevern.
Tenker helhetlig. Vår filosofi går langt videre enn og
”bare” levere maskiner. DESTO er opptatt av sikkerhet
for pasient, bruker og miljø. Dette gjenspeiles i alt vi
gjør. Våre partnere tar naturlig del i vår filosofi.
Din beste rådgiver. Syntes du at EU-Standard, nye
krav, desinfeksjonseffekt, A0 verdier og andre forhold
er innviklet? Vi som arbeider med dette på heltid syntes
ikke det. La oss derfor ta ansvaret for at dette blir riktig!
Vi har lang erfaring. Siden 1983 har vi jobbet med
skylleromsløsninger og dekontaminatorer. DESTO har
prosjektert fler hundre norske skyllerom. Du kontakter
oss, vi kommer, ser på rommet og snakker med brukerne.

På grunnlag av dette utarbeider vi et forslag og en planløsning der alle krav og anbefalinger er tatt hensyn til.
Brukeropplæring. Som maskinleverandør er vi svært
opptatt av at maskinene brukes riktig. Vi gjør det vi kan
for å tilrettelegge for brukerne gjennom opplæring
og gode brukermanualer. Vi tar ansvar for at våre
maskiner til enhver tid brukes riktig – da får vi fornøyde
brukere!
Vi har landsdekkende servicenettverk. Våre servicepartnere er kvalifiserte og rykker raskt ut ved behov.
Se oversikt på desto.no

Spyledekontaminatorer
En spyledekontaminator skal rengjøre og desinfisere
bekken, urinflasker, vaskefat og annet sirkulasjonsgods. I tillegg skal den være rask, ha stort vaskekammer, brukervennlig og fungere godt som utslagsvask.
Innsatsene skal være få og enkle å bruke. I vår universalholder plasseres bekken, lokk, urinflasker, vaskefat og
gulvbøtte. Det følger også med en småtingskurv som
standard.

AF2 45/75/686:
For små og mellomstore avdelinger (1-15 senger).
Kompakte maskiner med raske program som er enkle å bruke.
Fleksible innsatser og god kapasitet. Mulighet for å dokumentere alle utførte program. Såpekanne oppbevares i maskinen.
Svarer til alle EU kravene.
1 bekken med lokk
3 urinflasker
1-2 vaskefat
Gulvbøtte
Automatisk/manuell luke
Kan leveres vegghengt
AF2-45, Mål: 45 x 50 x 150 cm, B x D x H
AF2-75, Mål: 75 x 60 x 90 cm, B x D x H
AF2-686, Mål: 59,5 x 60 x 90 cm, B x D x H

Varenummer:
AF2 45: AF245
AF2 75: AF275PG
AF2 686: 112402205

Clinox 3A:
Toppmatet spyledekontaminator.
Kombinert utslagsvask og bekkenspyler. Maskinen
rengjør effektivt alle typer sirkulasjonsgods ved
hjelp av 12 vaskedyser, hvorav 4 er roterende.
Såpesystemet er innebygd. Stort vaskekammer
gir stor kapasitet. Praktisk maskin i rustfritt stål som
svarer til alle EU kravene. Bygget i henhold til
Europastandard EN 15883-3.

Helautomatisk med to programmuligheter
Alarm ved feil og tom såpekanne
Rengjør alle typer sirkulasjonsgods
Kabinett i rustfritt stål
Enkelt betjeningspanel
Mål: 60 x 61 x 90 cm, B x D x H

Varenummer:
Clinox 3A: ALB07

AF2 60/90:
For de store avdelingene (15 -30 senger).
Spyledekontaminatorer til effektiv rengjøring og sikker desinfeksjon.
En maskin med stor kapasitet. Mulighet for 2 bekken per kjøring.
Fleksible innsatser. Mulighet for å dokumentere alle utførte program.
Såpekanne oppbevares i maskinen. Svarer til alle krav i
NS-EN ISO 15883
2 bekken med lokk
4 urinflasker
3 vaskefat
Gulv - og dobøtte
Multivaskekurv
Automatisk/manuell luke
Kan leveres vegghengt
AF2-60, Mål: 60 x 45 x 165 cm, B x D x H
AF2-90, Mål: 90 x 60 x 97 cm, B x D x H

Varenummer:
AF2 60: AF260PG
AF2 90: AF290PG

Vaskedekontaminatorer
En vaskedekontaminator rengjør og desinfiserere
instrumenter, skiftesett, vaskefat og annet utstyr som
tåler termisk desinfeksjon. Rengjøringseffekten er
optimal og avgjørende bedre enn ved manuell
oppvask. Prosessen går raskere og personell blir
ikke eksponert for smitte. Alle modellene vi tilbyr
samsvarer med kravene i NS/EN standarden.

GW 0160/WD 1160
Det sikre valget for sykehjemmet, klinikken, laboratoriet og
tannlegen. En effektiv, stillegående maskin som gir optimalt vaskeresultat hver gang. Enkel i bruk og sikker desinfeksjon. Stilren maskin i
rustfritt stål som tilfredstiller EU-kravene til medisinsk utstyr.

Riktig såpe
og tørremidler
er viktig!

Varenummer:

SÅPEMIDLER TIL DEKONTAMINATORER
Det er viktig å bruke rett type såpe og
tørremiddel. Dette påvirker sluttresultatet.
Våre produkter gir best vaskeresultat, sikrer
god hygienestandard og er miljøvennlige.

GW 0160: GW0160S
WD 1160: WD1160

85°C i 5 minutter / 85°C i 10 minutter
(dekker kravene i EU 15883 standarden)
Stor kapasitet, 2 nivåer
Innebygde pumper for såpe og
skyllemiddel
Kabinett i rustfritt stål
Kan kobles 1 eller 3 fas
1x230V 2800W/3x400V, 7000W
Enkelt betjeningspanel
Mål: 60 x 60 x 85 (82) cm, B x D x H

AWD 655-8:
Avansert vaskedekontaminator for større mengder instrumenter.
Desinfiserer også slanger, ventilasjonsbagger og hule instrumenter.
Varenummer:
AWD 655-8: AWD655-8

LAVA 50 - bordmodell:
For den lille klinikken. Effektiv, stillegående maskin som
gir optimalt vaskeresultat hver gang. Innebygd pumpe for
flytende såpe og enkelt betjeningspanel.
Varenummer:
Lava 50: LAVA50S

Maskinen har stor kapasitet.
Krever 3 fas strøm.

90°C i 1 minutt alt 93°C
(dekker kravene i NS/EN 15883
standarden)

Kan også leveres med integrert
tørkemodul med sterilfilter

Kabinett i rustfritt stål

Kabinett i rustfritt stål

Kobles på 1 x 230V

Enkelt betjeningspanel

Inv. mål: 47 x 39 x 24 cm, BxDxH

Mål : 60 x 66 x 85 cm, B x D x H

Utv. mål: 50 x 56 x 53,5 cm, BxDxH

DentalX bordautoklaver:
Autoklaven utfører en steriliseringsprosess raskere og mere skånsomt
enn tørrsterilisator. Skånsom og skader ikke skarpe og sensitive instrumenter.
Autoklavene finnes som klasse B (vakum) og som klasse S. Begge i henhold til
standard EN 13060.

DentalX DX17:
For de som kjøre mest uinnpakket. Klasse S
med 7 ltr kammer. Enkel å bruke - rask og sikker
sterilisering hver gang.

Kammer18 ltr

Domina Plus B: DOMINAPLUSB
DX 17:
DX 17

4 steriliseringsbrett per gang
Hurtigprogram
Kan kobles direkte på vanninntak
via vannrense-enhet
Kan leveres med printer for
dokumentasjon av utførte prosesser
DXP Domina: 44,3 x 56,2 x 42,8 cm, B x D x H
DX17: 38 x 45 x 30 cm, B x D x H
Krever kun 1 x 230V jordet stikkontakt

DXP Domina med vakum
Benyttes når innpakkede
instrumenter skal steriliseres.

Varenummer:

DWC 5906W:
Godt egnet for rengjøring og desinfeksjon av enklere instrumenter.
Unntak er hule instrumenter. Den rengjør effektivt og desinfiserer ved 85 gr C i
6 minutter. Dette samsvarer med temperaturkravet i NS/EN 15883 standarden.

Fordi vi bryr oss

Varenummer:
DWC 5906W: DWC5906W
Tar ca 15 kg gods per fylling og
bruker ca 1,5 time (når varmtvann tilkoblet)
Leveres komplett med over og
underkurv. Uten instrumentkurver
Kabinett i rustfritt stål
Enkelt betjeningspanel
1 fas jordet stikkontakt (10 amp)
Mål: 60 x 60 x 85 cm, B x D x H

Instrumentkurver og innsatser
Våre instrumentkurver og innsatser holder høy kvalitet. Ingen
skarpe kanter og tråder som kan skade
instrumenter eller bruker. Kurvene er
bygget med opphøyning for å gi bedre
avrenning, og flere kan stables.

Vi arbeider aktivt med miljøspørsmål
og vi er proaktive i vårt arbeid for å
redusere bruken av skadelige materialer. Vi kan hygiene og smittevern og
gir deg råd som er enkle å gjennomføre. Vi utarbeider en statusrapport og
kommer med forslag til forbedringer.
Sikkerhet
Alle våre maskiner dekker kravene til
sikkerhet for bruker og pasient. Innebygde kontrollfunksjoner overvåker
prosessene til enhver tid og vil varsle
om noe er feil. Godset plasseres
direkte inn i maskinen; mer hygienisk
og bedre! Et stort display informerer
bruker om pågående prosess. Om
feil oppstår,vises dette i displayet på
maskinen.

Desto bedre!
Vi arbeider aktivt med miljøspørsmål og
er proaktive i vårt arbeid for å redusere
bruken av skadelige materialer. Vi utarbeider statusrapport og gir forslag til
forbedringer. Vi kan hygiene og smittevern
og gir råd som er enkle å gjennomføre.
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