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Nowoczesne urządzenia do mycia, 
dezynfekcji i sterylizacji narzędzi 

stomatologicznych i okulistycznych



Konkurs
Getinge

UWAGA

Informacje zawarte w prezentacji pozwolą na udzielenie 
poprawnych odpowiedzi w konkursie

Ankiety konkursowe można odebrać na stoisku Getinge

Losowanie nagród rzeczowych podczas Kolacji Grillowej



Getinge
… o Grupie Getinge

opieka długoterminowa dezynfekcja i sterylizacjasystemy medyczne



Getinge na Świecie
i w Polsce

• Firma GETINGE ma już ponad 100 lat (rok zał. 1904)

• Światowy lider wśród dostawców systemów dezynfekcji i sterylizacji

• 3089 pracowników

• 10 fabryk

• Przedstawicielstwa w 36 krajach

• Oddział w Polsce (Getinge Poland Sp. z o.o.) – od 1991 roku



Getinge
w Polsce

• Biuro – Warszawa

• 10 punktów serwisowych 



Od koncepcji
do optymalizacji



Indywidualizacja
perfekcyjne rozwiązania



Kompletne rozwiązania
własna kompletna oferta



Najnowsze urządzenia
Premiery w Polsce



Sterylizator Getinge GSS67H

Urządzenie przyjazne użytkownikowi

Od Centralnej Sterylizatorni
do Sali Operacyjnej
bardziej efektywny
niż kiedykolwiek.



Nowa konstrukcja
lepsze efekty

• Modułowa konstrukcja
• Nowy intuicyjny sterownik
• Opatentowany zawór modulacyjny
• Dedykowany optymalny system próżniowy
• Wybór programów
• Precyzyjne i higieniczne wykończenie



Wyjątkowa
wydajność

• Czas procesu zredukowany o 30%

• Krótszy czas obsługi

• Zmniejszone zużycie wody nawet o 95%

• Zmniejszone zużycie energii elektrycznej 
nawet o 25%



Troska
koszty & środowisko

• Ecosystem

• Raport zużycia mediów – patent 
GETINGE

• Opcjonalne systemy redukcji zużycia 
wody



Nowy
ecosystem

• Recyrkulacja wody uszczelniającej pompę 
próżniową zmniejsza zużycie wody

• Krótszy czas procesu wymaga mniejszej 
ilości wody oraz energii

• Lepsze sterowanie procesem i wodą 
chłodzącą

• Redukcja kosztów procesu dla pojedynczej 
jednostki wsadu



Getinge seria 86
inteligenta myjnia-dezynfektor



Wyjątkowa
wydajność

• Pojemność komory do 18 tac DIN



Krótszy
czas procesu

• Czujnik suszarki dostosowuje czas suszenia 
do realnych potrzeb

• Zbiornik wstępnie podgrzewający czas wodę 
skraca całkowity czas procesu

• Automatyczna zmiana ogrzewania pomiędzy 
parą a energią elektryczną

• Intuicyjny sterownik skraca czas niezbędny 
do obsługi



Troska
koszty & środowisko

• Niski koszt procesu dla pojedynczej tacy:
– Wymiennik ciepła
– Samo-balansujący się system 

napełniania wodą
– Czujnik suszarki
– Pojemność komory 18 tac DIN



Unikalne
akcesoria



Unikalne
akcesoria

Modułowy system akcesoriów

Obsługa nie wymagająca narzędzi



Unikalne
akcesoria

Indywidualne konfiguracje



Unikalne
akcesoria

Przykładowa konfiguracja



Unikalne
akcesoria



Konstrukcja
przyjazna użytkownikowi



Dokumentacja
procesu

• Wydruki parametrów procesu

• T-DOC

• Getinge Online



Wydruk
parametrów procesu

• Wbudowana drukarka

• Zewnętrzna drukarka

• Zewnętrzna drukarka sieciowa

• Zapis na zewnętrznym nośniku pamięci 
USB lub w sieci.



Przejmij kontrolę
T-DOC

• Wyjątkowy system Getinge T-DOC 
służący do kontroli zarządzania 
narzędziami i urządzeniami

• Dokumentacja pracy urządzenia w czasie 
rzeczywistym

• Rzeczywisty przegląd narzędzi i 
powiązanych z nimi poddostawców 
(usług, opakowań, testów itp.)

• Ciągła aktualizacja danych

• Unikalny system laserowego znakowania 
narzędzi bez ingerencji w strukturę 
narzędzi.



Prawdziwa łączność
Getinge Online

• Getinge Online pozwala na szybkie 
działanie i reakcję we właściwym czasie

• Aktualizuje informacje o bieżącym etapie 
pracy

• Podgląd danych w dowolnym miejscu



Pełny system
Getinge

• System dozowania płynnych środków 
chemicznych - Getinge Clean Management 
System (CMS)

• Środki chemiczne - Getinge Clean

• Wskaźniki procesów Getinge Assured



Informacje
Getinge


