
Always with you

GetinGe 46-serien
diskdesinfektorer



Vilken typ av diskgods har du? och hur 
mycket? I 46-serien finns maskiner anpassade 
exakt efter dina behov. 

Ytterligare tillval
•   Flödesmätning – för att mäta flödet från 

diskmedelspumparna och stoppa processen 
om inställd mängd ej doserats.

•   Skrivare – fristående eller monterad på 
maskinen.

•   Doseringspumpar – 46-2: 1st extra pump. 46-4: 
2st extra pumpar, 46-5: 2st extra pumpar.

•   Täckplåtar – för inbyggnad i barriär.
•   Tryckövervakning – kontrollerar vattentrycket.
•   Avloppskylning – kyler avloppsvattnet.
•   Destvattenventil – extra ventil för slutsköljning
•  Filterövervakning – kontrollerar sterilfilltret
•   Konduktivitetsmätning – för att verifiera 

att det inte finns diskmedelsrester kvar i 
slutsköljningsvattnet och därmed ej heller 

 på godset.
•  Ljudsignal –  vid alarm.



Välj exakt den kapacitet du behöVer. 
Varken mer eller mindre.
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Getinges nya diskdesinfektorer i 46-serien är anpassade exakt efter dina behov, oavsett 

vilken verksamhet inom sjukvården du företräder. 

 Välj mellan två, fyra eller fem diskplan beroende på vilken mängd och typ av gods ni 

har på er avdelning. 

i Getinge 46-serie finns maskiner för såväl vårdavdelningar, 

mottagningar, op-avdelningar och sterilcentraler. 46-serien diskar allt 

slags diskgods – från cirkulationsgods till instrument. Även rörformiga 

instrument kan diskas.

ett lönsamt val

Genom att välja en maskin som är exakt anpassad efter de behov man 

har på sin avdelning, blir maskinen lönsam från första körningen. 

 Ännu mer ekonomiskt blir det om man väljer maskiner ur 46-serien till 

flera olika avdelningar. Då känner vårdpersonal och servicetekniker igen 

sig – oavsett vilket desinfektionsrum man befinner sig i.

hög diskkapacitet

Diskdesinfektorerna i Getinge 46-serien kännetecknas av stora 

kammare och små yttermått. Risken att ”överlasta” maskinerna blir 

därmed mindre, vilket leder till ett oöverträffat rengöringsresultat. 

 Antalet nivåer i de olika diskvagnarna är justerbara, vilket gör att 

diskkapaciteten alltid går att optimera. Vid körning av rörformiga 

instrument finns alltid ytterligare diskplan att tillgå för övrigt gods. 

 Snabba processtider samt en mycket effektiv tork, leder till ett snabbt 

godsflöde, vilket ökar kapaciteten ytterligare.

Diskdesinfektor
46-serien

Diskplan

Kammarhöjd

Kammarbredd

Kammardjup

DIN 1/1 gäller per last*

SPRI II gäller per last**

Storlek 46-2 46-4 46-5

 2 4 5

 590 590 660

mm 550 550 550
 
 620 620 620

Antal 4 8 10

Antal 4 8 10

DISKDESINFEKTORMODELL

* Korgstorlek: 485x250x50 mm
** Korgstorlek: 340 x 250 x 70 mm

Getinge 46-2 – för vårdavdelningar och 
mottagningar, diskar i två plan.

Getinge 46-4 – för operationsavdelningar 
och mindre sterilcentraler, diskar i fyra plan.

Getinge 46-5 – för större op-set och 
sterilcentraler, diskar i fem plan.





uppfyller alla standarder

Getinges 46-serie erbjuder en överlägsen rengöring och 

desinfektion. Dessa diskdesinfektorer uppfyller dagens 

alla relevanta standarder, inklusive ISO EN 15883.

design med funktion

Designen av nya 46-serien är starkt kopplad till använ-

darnas och serviceteknikers synpunkter på god funktion:

•  GLASLUCKA – ger en full visuell kontroll av 

processen, standard på alla maskiner i 46-serien.

•  ERGONOMISKT HANDTAG – gör det mycket enkelt 

att öppna och stänga luckan.

•  SLÄTA YTOR – lätta att torka av, inga ohygieniska 

smutsfällor. 

•  FÅ PLÅTAR – enkla att ta bort, smidig service framifrån.

nytt styrsystem 

Processerna i Getinges 46-maskiner säkerställs med 

det nya styrsystemet PACS 300. Systemet har en 

mängd inbyggda säkerhetsfunktioner och övervaknings-

möjligheter, vilka gör att ett fullgott resultat alltid kan 

säkerställas.

uppleV den senaste tekniken  
och desiGnen
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Den unika 46-serien är resultatet av omvärldens önskemål och våra industri designers 

genomtänkta idéer. Här kombineras hygieniska och ergonomiska lösningar med en teknik 

som får användaren att känna sig trygg. Inte minst tack vare inbyggda larmfunktioner som 

säger till om något är fel…

effektiv och ekonomisk tork

Maskinerna i Getinges 46-serie torkar godset effektivt 

på både in- och utsidorna. Torktiden och temperaturen 

kan dessutom förprogrammeras för varje program via 

kontrollpanelen.

enkel att använda

Välj program och tryck på start – sedan sköter din 

Getinge 46:a resten! Via displayen följer du sedan i 

klartext allt som händer i disk- och desinfektionspro-

cessens alla steg.

kan anslutas till t-doc

Vårt T-DOC Cycle System finns som tillval till Getinges 

diskdesinfektorer. Det ger ett direkt gränssnitt och ger 

dig därmed möjlighet att ha realtidsöversikt över dina 

allra viktigaste maskindata. 

T-DOC kan lagra all processinformation från dina

maskiner på ett och samma ställe. Därmed kan du när 

som helst gå in och studera en process via en kurva eller 

via loggvärden i sifferform. Snabbt, tryggt och enkelt!



marknadens bredaste tillbehörsprogram  Det finns en mängd effektiva och tidsbesparande tillbehör till Getinges 
46-serie. Till höger presenterar vi några av dem, men för att få en total överblick ber vi dig beställa ”Tillbehörskatalog 
Getinge 46-serie”. OBS! Tillbehören i Getinges gamla 4656 passar även i den nya 46-serien. 

diskar i två nivåer

stor kammare
H590xB550xD620 mm.

små yttermått
Bredden endast 650 mm – tar 
liten plats i desinfektionsrummet.
OBS! Måtten är samma som 
föregångaren Getinge 4656, 
vilket underlättar vid byte.

Glaslucka
Gör det enkelt att överblicka 
processen.

ergonomiskt handtag

hög hygienisk standard
Slät kammare utan svetsfogar eller 
fickor där bakterier kan växa.

inbyggd förvaring 
För olika typer av diskmedel.

enkel rengöring 
Inga exteriöra skruvar som kan 
samla smuts. 

smidig service
Få skruvar behöver lossas.

GetinGe 46-2  
för VårdaVdelninGar & mottaGninGar

Getinge 46-2 är speciellt utvecklad för att passa behovet på vårdavdelningar. Den rengör  

och desinfekterar cirkulationsgods och instrument, även en del rörformiga i två nivåer.

Med hjälp av specialanpassade tillbehör (se nedan) kan maskinens kapacitet optimeras.
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Skålar 2-plan Nappflaskor Övre + L-form 
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GetinGe 46-4 
för op-aVdelninGar

Getinge 46-4 är speciellt utvecklad för att passa behovet på OP-avdelningar och mindre 

sterilcentraler. Den rengör och desinfekterar alla sorters gods i fyra nivåer. 

 Varje diskplan är borttagbart och kan anpassas för varje enskilt behov. Rörformiga instrument 

kan med fördel köras i MIS-vagnen med kapacitet för hela 80 anslutningar. AN-vagnen har 

kapacitet för 4-6 AN-set med max 12 slangar.
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marknadens bredaste tillbehörsprogram  Det finns en mängd effektiva och tidsbesparande tillbehör till Getinges 
46-serie. Såväl inom OP-området, som inom LAB, MIS & AN.
 Till höger presenterar vi några av dem, men för att få en total överblick ber vi dig beställa ”Tillbehörskatalog Getinge 
46-serie”. OBS! Tillbehören i Getinges gamla 4656 passar även i den nya 46-serien.

diskar i fyra nivåer

stor kammare
H590xB550xD620 mm.

små yttermått
Bredden endat 650 mm – tar liten 
plats i desinfektionsrummet.
OBS! Måtten är samma som 
föregångaren Getinge 4656, vilket 
underlättar vid byte.

Glaslucka
Gör det enkelt att överblicka 
processen.

ergonomiskt handtag

hög hygienisk standard
Slät kammare utan svetsfogar eller 
fickor där bakterier kan växa.

inbyggd förvaring 
För olika typer av diskmedel.

enkel rengöring 
Inga exteriöra skruvar som kan 
samla smuts. 

smidig service
Få skruvar behöver lossas. 

unik torkenhet
•  Effektiv, snabb och energisnål
•  Extremt snabb uppvärmning av 

värmeelementen
• Energibesparande värmeväxlare 



Op-vagn 4 plan Universalvagn + övre AN-vagn
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GetinGe 46-5 
för op-aVdelninGar & sterilcentraler

Getinge 46-5 är speciellt utvecklad för att passa behovet för större op-set och sterilcentraler. 

Den rengör och desinfekterar alla sorters gods i fem nivåer.

 Varje diskplan är borttagbart och kan anpassas för varje enskilt behov. Rörformiga instrument 

kan med fördel köra i MIS-vagnen med kapacitet för hela 80 anslutningar. AN-vagnen har 

kapacitet för 4-6 AN-set med max 12 slangar.
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marknadens bredaste tillbehörsprogram  Det finns en mängd effektiva och tidsbesparande tillbehör till Getinges 
46-serie. Såväl inom OP-området, som inom LAB, MIS & AN.
 Till höger presenterar vi några av dem, men för att få en total överblick ber vi dig beställa ”Tillbehörskatalog Getinge 
46-serie”. OBS! Tillbehören i Getinges gamla 4656 passar även i den nya 46-serien. 

diskar i fem nivåer

stor kammare
H660xB550xD620 mm.

små yttermått
Bredden endat 650 mm – tar liten 
plats i desinfektionsrummet.
OBS! Måtten är samma som 
föregångaren Getinge 4656, vilket 
underlättar vid byte.

Glaslucka
Gör det enkelt att överblicka 
processen.

ergonomiskt handtag

hög hygienisk standard
Slät kammare utan svetsfogar eller fickor 
där bakterier kan växa.

inbyggd förvaring 
För olika typer av diskmedel.

enkel rengöring 
Inga exteriöra skruvar som kan samla 
smuts.

smidig service
Få skruvar behöver lossas.

unik torkenhet
•  Effektiv, snabb och energisnål
•   Extremt snabb uppvärmning av 

värmeelementen
•  Energibesparande värmeväxlare



5-plan Containervagn MIS-vagn
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KOMPLETTA LÖSNINGAR FÖR INFEKTIONSKONTROLL
Getinge är världens ledande leverantör av lösningar för effektiv 

rengöring, desinfektion och sterilisation inom vård- och biovetens-

kapssektorerna. Vi fokuserar på att hjälpa våra kunder att erbjuda 

bättre vård till en lägre kostnad, genom att erbjuda genomtänkta 

och skräddarsydda lösningar. Det innebär att vi finns med våra 

kunder hela vägen från planering och utbildning till spårbarhet och 

support – med kompletta lösningar, långsiktigt engagemang och 

global närvaro. Getinge – Always with you.

www.getinge.com
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GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system 

som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och for-

skning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MA-

QUET. arjohuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. 

GetinGe tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård 

samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. maQuet är special-

iserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi och intensivvård.

Getinge sverige ab  
Box 69
305 05 Getinge
Telefon: 010 - 335 30 00 
info@getinge.com


