BEDPANSPOELERS
O p t i m a a l r e i n i g e n e n d e s i n f e c t e r e n va n b e d pa n n e n ,
urineflessen en toiletemmers

E urom at pro

D o o v e c are g r o e p

Voldoet aan A0-600 norm
UV-desinfectie van het
terugkoelwater
Volledig in RVS uitgevoerd
Lage kosten dankzij
robuuste en duurzame
onderdelen
Werkt op netaansluiting
Nederlandstalig display
Volledig uitleesbaar
Visuele en akoestische
feedback
Thermisch geïsoleerde
compartimentendeur
Door speciale afdichting
komt er geen damp vrij
Ook geschikt voor toiletemmers en waskommen
Voorzien van
onderbrekingsschakelaar
Verschillende financieringsmogelijkheden

euromat pro
MET g e p a t e n t e e r d e UV - DESINFECTIE

GEBRUIKSVRIENDELIJK EN BETROUWBAAR

Virussen en bacteriën leveren ziekenhuizen en verpleeghuizen veel problemen
op. De bedpanspoelers uit de Euromat-serie voldoen allemaal aan de A0 600
norm, zoals gesteld in de NEN-EN-ISO 15883 norm voor desinfecterende
wasmachines en zorgen dus voor optimale hygiëne. Hierdoor zijn de
bedpannen ook inzetbaar bij cliënten met een beschadigde huid.
Met de snelkeuzetoetsen op het eenvoudig bedienbare display worden
automatische programma’s gestart. De Euromat Pro wordt afgesloten met
een gepatenteerde UV-desinfectie van het terugkoelwater waardoor er geen
besmetting met bacteriën meer mogelijk is. De gereinigde objecten kunnen na
het eindigen van de reiniging gelijk uit de bedpanspoeler worden gehaald en
direct weer worden ingezet.
De Euromat bedpanspoelers zijn volledig in RVS uitgevoerd, zowel van binnen
als van buiten. Gepolijste RVS oppervlaktes, een speciale spoelvleugel,
overdrukventiel en sifonoverloop zorgen voor optimale hygiëne. De gepolijste
aansluitpunten maken het compleet.
De Euromat bedpanspoelers zijn vervaardigd uit robuuste en duurzame
materialen. Lage service-, onderdeel- en onderhoudskosten zorgen ervoor dat
u na de aankoop geen hoge kosten meer te wachten staan.

D o o v e c are g r o e p

euromat pro

Bedenk eens wat de Euromat Pro bedpanspoelers voor uw organisatie
kunnen betekenen.
Veilige en efficiënte ondersteuning bij de dagelijkse verzorging en hygiëne
Gemakkelijk aan te sluiten; werkt op 230V
Volledig uitleesbaar voor procesdocumentatie
Intuïtieve bediening
Bekijk onze productvideo

De verschil lende model len d ie u kunt kopen, huren of leasen.
Als financieel onafhankelijke partij in de zorgmarkt heeft Doove Care Groep
de mogelijkheid om innovatieve leasecontracten aan te bieden voor zorghulpmiddelen. Staat u als instelling voor een behoorlijke investering, neem dan ook
de mogelijkheid van lease met (of zonder) onderhoudscontract in uw afweging
mee. Het grote voordeel is dat u gedurende de looptijd van uw leasecontract
exact weet met welke maandlast u rekening moet houden.

Euromat Pro

Euromat Basic

S p e c ific a t ie s E U R OM AT
Euromat Pro

Euromat Basic

Afmetingen (HxBxD)

1300 x 500 x 500 mm

1300 x 500 x 500 mm

Elektrische aansluiting

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

Pomp

600 VA

600 VA

Beschermingsklasse

Klasse I

Klasse I

Koud waterdruk

100-1000 kPa (1-10 bar)

100-1000 kPa (1-10 bar)

Bel voor een afspraak met onze productspecialist 0182 624 999
of stuur een mail naar sales@doove.nl
Doove Care Groep

Wilhelminakade 10

2741 JV Waddinxveen

0182 624 900

www.doove.nl

