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APUVÄLINEIDEN PESULAITTEET

Erilaisten apuvälineiden, kuten pyörätuolien, sänkyjen ja pai-
nehaavapatjojen pesu, huuhtelu ja desinfiointi tapahtuvat 
helposti ja luotettavasti pesulaitteella. Pesulaitteen käyttö ke-
ventää työtä ja vapauttaa aikaa muihin tehtäviin. Kontaminaa-
tiovaara pienenee, kun hankalasti puhdistettaviin tai teräviin 
pintoihin ja kulmiin ei tarvitse koskea käsin.

Pesulaitteet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Jo-
kainen pesulaite valmistetaan yksilöllisesti. Mallistossa on va-
kiokokoja, jotka sopivat usein sellaisenaan tai niitä muokataan 
asiakkaiden tarpeisiin. Tarvittaessa koneet tuodaan paikalle 
osina ja ne kootaan käyttöpaikalla. 

Pesukoneen teknisen tilan koko ja sinne sijoitettujen kemikaa-
lien sijoituspaikka on valittavissa käyttöpaikan ja pesukoneen 
käyttäjien toiveiden mukaisesti koneen vasemmalle tai oikeal-
le puolelle. Tarvittessa tekninen tila voidaan sijoittaa myös 
seinän taakse toiseen huoneeseen. Ennen hankintaa teemme 
kokonaisarvioinnin, jotta hankkimanne pesulaite olisi tarkoi-
tukseen sopiva.

Oikea koko jokaiselle välineelle 
Yleisin Suomessa käytetty pesulaite on KF 200, jolla voidaan 
kätevästi pestä erilaisia apuvälineitä pyörätuoleista suihkutuo-
leihin. Suurimpaan vakiomalliin KF 900 mahtuu sairaalasänky 
vaaka-asennossa tai useita pienempiä apuvälineitä kerralla. 
Kaikkia pesulaitteita on saatavana yksiovisina ja kaksiovisina, 
jolloin pestävät tuotteet voidaan kuljettaa koneen läpi likaisel-
ta puolelta puhtaalle puolelle.

Pyörillä kulkevat pesulaitteet on helppo kytkeä rakennuksen 
verkkoihin. Uudisrakennuksissa koneet on usein upotettu lat-
tiaan, jolloin tuotteet voidaan työntää koneeseen lattiatasos-
sa.

Pesu- ja desinfiointiohjelmat
Laitteissa on kolme pesuohjelmaa, kolme pesu-/desinfioin-
tiohjelmaa ja kaksi erikoisdesinfiointiohjelmaa. 

Pesulaitejärjestelmän edut
• Ajansäästö – pesu vain minuuteissa
• Pesuohjelman hallinta suomenkielisellä kosketusnäytöllä
• Laitteen sisällä olevien suuttimien suihku pesee ja desin-

fioi välineet ilman hankausta
• Pyörät mahdollistavat helpon siirtelyn
• Veden ja kemikaalien tarve on minimoitu: pesuohjelmat 

käyttävät 35–40 litraa vettä 40–45 °C lämpötilassa
• Tarkka pesuohjelman ajan sekä vesi- ja puhdistusaine-

määrän seuranta
• Pesukoneen päivittäinen ylläpito on helppoa ja tarvittaes-

sa pesukammio on helposti puhdistettavissa
• Pesukoneet ovat pitkäikäisiä
• Pesukoneen toiminnot ovat standardisoituja ja lopputulos 

tutkittu
• Koneen pesu- ja desinfiointitulos on aina tasainen verrat-

tuna ihmisen tekemään työhön
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MALLI
ULKOMITAT

P X L X K
SISÄMITAT

P X L X K

KAPASITEET TI

Sängyn runko
Taitettava 

sängyn runko
Pyörätuoli

Painehaava-
patja

Muut  
apuvälineet

KF 200 1380 x 1640 x 2000 mm 1350 x 900 x 1400 mm 0 0 1 1 1

KF 200 T 1380 x 1640 x 2000 mm 1350 x 900 x 1400 mm 0 0 1 1 1

KF 300 1380 x 1640 x 2500 mm 1350 x 900 x 1900 mm 0 1 1 1 1

KF 300 T 1380 x 1640 x 2500 mm 1350 x 900 x 1900 mm 0 1 1 1 1

KF 900 2500 x 2110 x 2500 mm 2450 x 1430 x 1900 mm 1 3-4 3-4 4 4

KF 900 T 2500 x 2110 x 2850 mm 2450 x 1430 x 1900 mm 1 3-4 3-4 4 4

Malli KF 200
KF 200 on pesu- ja desinfiointilaite 
pyörätuoleille ja muille apuvälineille.

Malli KF 300
KF 300 -pesu- ja desinfiointilaitteeseen 
mahtuu kuljetusasennossa oleva sänky 
tai muita pienempiä apuvälineitä.

Malli B 904
B 904 on pesu- ja desinfiointilaite, 
johon mahtuu sänky vaakatasossa tai 
useita muita pienempiä apuvälineitä.

Lisävarusteet
• Ritilälattia
• Pestäville tuotteille tarkoitettu vaunu
• Pesulaitteen eteen tuleva ramppi



HALTIJA GROUP OY

Haltija Group Oy on suomalainen palveluyritys, jonka kattavasta valikoimasta löytyvät apuvälineet, 

hoitotarvikkeet ja tukituotteet niin terveydenhuollon ammattilaisten, yritysten kuin kuluttaja-

asiakkaidenkin tarpeisiin. Valmistamme myös korkealaatuisia suojatuotteita terveydenhuollon 

käyttöön. Valtakunnallisesti palveleva Haltijan huolto- ja vuokrauspalvelu mahdollistaa laitteiden 

turvallisen käytön  ja oikea-aikaisen saatavuuden. 

Tutustu meihin www.haltija.fi.

APUVÄLINEIDEN PESULAITTEET

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Autamme mielellämme!

asiakaspalvelu@haltija.fi | 09 612 2250 | haltija.fi


