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In hoogte verstelbaar
Automatische lektest
Geheel vervaardigd uit RVS
Procesvoering geheel automatisch
Moderne besturing
Kleuren touch screen
Servicevriendelijk
Nederlands fabricaat

Spoeleilanden
Handmatige voorreiniging

Uw gehele afdeling ingericht door ons
PMT spoeleilanden zijn comfortabel en onderscheiden zich doordat ze tot in de
kleinste details zijn ontwikkeld. Het grote bedieningsgemak, de betrouwbaarheid,
service en uitstraling zijn enkele kenmerken hiervan. Niet alleen het bewerkstelligen
van het optimale resultaat maar ook de arbeidsomstandigheden spelen een belangrijke rol. Door de ergonomie, het bedieningsgemak en de correcte werkflow zo te
combineren, kan een optimale situatie worden gecreëerd voor iedere afdeling,
instelling of individuele werknemer. Vertaald naar de praktijksituatie houdt dit
bijvoorbeeld in hoog-laagverstelling, automatische spoelunits met liftconstructies,
bedieningspanelen met touch screen, contacten of sensoren. Daarnaast wordt er
rekening gehouden met de persoonlijke bescherming van uw medewerkers door
onder andere de toepassing van spatschermen en luchtafzuiging.
PMT levert spoeleilanden voor verschillende afdelingen, waaronder de CSA en de
endoscopieafdeling.

Bedieningsgemak en eenduidigheid
Voor onze geavanceerde spoeleilanden maken wij gebruik van een geavanceerde besturing.
Hiermee wordt de gehele procesvoering van het spoeleiland geautomatiseerd. Met behulp van
het touch screen kunt u in elke fase processpecifieke parameters instellen. Bedieningsgemak en
eenduidigheid staan hierbij centraal.

Voor klantspecifieke toepassingen
De spoeleilanden van PMT zijn toepasbaar voor medische hulpmiddelen,
flexibele endoscopen, laboratoriumgebruik en farmaceutische toepassingen.
De spoeleilanden zijn leverbaar in elke afmeting en worden door ons op klantspecificatie opgebouwd. Hierbij kan men denken aan:
- In hoogte verstelbaar
- Afmetingen spoeleiland
- Automatische lektest
- Spatscherm
- Spuitpistolen voor handmatige reiniging
- Overheadsprays voor handmatige reiniging
- Meerdere soorten spoelbakken
- Opbouw onderbouw; deurtjes, legbladen, opbergruimte chemicaliën, etc.
- Ultrasoonunits
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