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REHAWASH-PESULAITTEET

Erilaisten apuvälineiden, kuten pyörätuolien, sänkyjen 
ja painehaavapatjojen pesu, huuhtelu ja desinfiointi 
tapahtuvat helposti ja luotettavasti Rehawash-pesu-
laitteella. Rehawash keventää työtä ja vapauttaa aikaa 
muihin tehtäviin. Kontaminaatiovaara pienenee, kun 
hankalasti puhdistettaviin tai teräviin pintoihin ja kul-
miin ei tarvitse koskea käsin.

Pesulaitteet on valmistettu ruostumattomasta teräk-
sestä. Jokainen pesulaite valmistetaan yksilöllisesti. 
Mallistossa on vakiokokoja, jotka sopivat usein sellai-
senaan tai niitä muokataan asiakkaiden tarpeisiin. Tar-
vittaessa koneet tuodaan paikalle osina ja ne kootaan 
käyttöpaikalla. 

Pesukoneen teknisen tilan koko ja sinne sijoitettujen 
kemikaalien sijoituspaikka on valittavissa käyttöpaikan 
ja pesukoneen käyttäjien toiveiden mukaisesti koneen 
vasemmalle tai oikealle puolelle. Tarvittessa tekninen 
tila voidaan sijoittaa myös seinän taakse toiseen huo-
neeseen. Ennen hankintaa teemme kokonaisarvioinnin, 
jotta hankkimanne pesulaite olisi tarkoitukseen sopiva.

Oikea koko jokaiselle välineelle 
Yleisin Suomessa käytetty pesulaite on 313, jolla voi-
daan kätevästi pestä erilaisia apuvälineitä pyörätuoleis-
ta suihkutuoleihin.Suurimpaan vakiomalliin 904 mah-
tuu sairaalasänky vaaka-asennossa tai useita pienempiä 
apuvälineitä kerralla. Kaikkia pesulaitteita on saatavana 
yksiovisina ja kaksiovisina, jolloin pestävät tuotteet voi-
daan kuljettaa koneen läpi likaiselta puolelta puhtaalle 
puolelle.

Pyörillä kulkevat Rehawash-pesulaitteet on helppo kyt-
keä rakennuksen verkkoihin. Uudisrakennuksissa ko-
neet on usein upotettu lattiaan, jolloin tuotteet voidaan 
työntää koneeseen lattiatasossa.

Pesu- ja desinfiointiohjelmat
Laitteissa on kolme pesuohjelmaa, kolme pesu-/desin-
fiointiohjelmaa ja kaksi erikoisdesinfiointiohjelmaa. 

RehaWash-pesulaitejärjestelmän edut

• Ajansäästö – pesu vain minuuteissa
• Pesuohjelman hallinta suomenkielisellä kosketus-

näytöllä
• Laitteen sisällä olevien suuttimien suihku pesee ja 

desinfioi välineet ilman hankausta
• Pyörät mahdollistavat helpon siirtelyn
• Veden ja kemikaalien tarve on minimoitu: pesuohjel-

mat käyttävät 35–40 litraa vettä 40–45 °C lämpöti-
lassa

• Tarkka pesuohjelman ajan sekä vesi- ja puhdistusai-
nemäärän seuranta

• Pesukoneen päivittäinen ylläpito on helppoa ja tar-
vittaessa pesukammio on helposti puhdistettavissa

• Rehawash-pesukoneet ovat pitkäikäisiä
• Rehawash-pesukoneen toiminnot ovat standarsoitu  

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

verrattuna ihmisen tekemään työhön
• Laatu:  RehaWash on valmistanut korkealaatuisia pe-

sulaitteita korkeimpien saksalaisten laatuvaatimusten 
mukaisesti yli 15 vuotta



Malli 313
313 on pesu- ja desinfiointilaite pyörätuoleille ja 
muille apuvälineille.

Malli B 309
B 309 -pesu- ja desinfiointilaitteeseen mahtuu 
kuljetusasennossa oleva sänky tai muita pienem-
piä 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
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Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Malli 313 313 D B 309 B 309 D B 904 B 904 D

Ovisuus yksiovinen kaksiovinen yksiovinen kaksiovinen yksiovinen kaksiovinen

Vakioulkomitat P x L x K 1400 x 1640 x 2000 mm 1400 x 1640 x 2500 mm 2500 x 2110 x 2500 mm

Vakiosisämitat P x L x K 1350 x 900 x 1450 mm 1350 x 900 x 1900 mm 2450 x 1350 x 2000 mm

Sähköliitäntä 230 V/400 V        16 A/32 A 230 V / 400 V         16 A/32 A 230 V/400 V         16 A/32 A

Energiankulutus 2,2 kWh / 24 kWh 2,2 kWh / 24 kWh 2,2 kWh / 24 kWh

Vedenkulutus 35–40 l 35–40 l 35–40 l

Äänentaso 63 dB 63 dB 63 dB

REHAWASH-PESULAITTEET

Vaatimuksenmukaisuudet

CE-merkintä, 

lääkinnällinen laite, 

luokka II a

93/42 EEC, ISO 15883 93/42 EEC, ISO 15883 93/42 EEC, ISO 15883

TÜV kyllä kyllä kyllä

EMV kyllä kyllä kyllä


