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יעילות מוכחת יעילות מוכחת 
בצמצום זיהומים בצמצום זיהומים 

הנגרמים במרפאות הנגרמים במרפאות 
ובתי-חוליםובתי-חולים

ניהול  ובתי-חולים,  במרפאות  הנגרמים  זיהומים  נגד  בהתמודדות 

ושטיפה  חיטוי  הוא בגדר הכרח. השימוש במכשירי  אנושית  פסולת 

לריקון, הדחה, ניקיון וחיטוי של סירי לילה, משתנות ושאר כלי קיבול 

לפסולת אנושית יכול להפחית משמעותית את הסיכוי לזיהום. בנוסף, 

זיהומים  ומניעת  למיגור  במאמצים  תומך  אלו  במכשירים  שימוש 

נרכשים.

 במחקר משנת 2018, הוכח כי מכשירי החיטוי שלנו מדגמי
Ninjo, Tornado ו-Typhoon מסירים בהצלחה יותר מ- 99.99% 

.Clostridioides difficile מבקטריות

בנוסף לכך, מכשירי החיטוי של Arjo מביאים עמם יתרונות נוספים 
כגון הפעלה ללא צורך במגע, אביזרי תפעול ורמת גימור גבוהה. כל 

אלה הופכים את מכשירי החיטוי שלנו לפתרון האידיאלי למניעת 
זיהומים בכל מוסד רפואי.
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Proven efficacy1 
in helping to 
reduce healthcare 
associated infections

In a 2018 study, our Ninjo, Tornado and Typhoon flusher 
disinfectors have been verified to effectively remove over 
99.99% of C. difficile spores.2 

Other benefits such as no-touch operation, functional 
accessories and a selection of durable material finishes make 
Arjo flusher disinfectors ideal for supporting a well-planned 
infection control system at your facility.

In the fight against healthcare associated infections 
(HCAI), managing human waste safely is crucial. Using 
flusher disinfectors to empty, flush, clean and disinfect 
bedpans, urinals and other human waste receptacles 
can significantly reduce the risk of cross-contamination 
and support efforts to contain and prevent nosocomial 
infections.1

Arjo flusher 
disinfectors have 
shown to remove 

over 99.99%  
of C. difficile 

spores.2

4%
Hospital-admitted patients in a US study who 
acquired at least one HCAI.3

Over 2.6 million
New patients identified as having HCAIs each year 
in the EU/EEA.4

9.1%
Overall prevalence rate of HCAIs in Southeast Asian 
countries.5

Healthcare associated 
infections are a prevalent 
and global concern

זיהומים הנגרמים במרפאות ובתי חולים זיהומים הנגרמים במרפאות ובתי חולים 
מהווים בעיה הולכת וגדלה ברחבי העולםמהווים בעיה הולכת וגדלה ברחבי העולם

הוכח כי מכשירי 
  Arjo החיטוי של

מסירים בהצלחה יותר 
מ-99.99% מבקטריות 

 Clostridioides
.difficile

4%4%
מאושפזים בבתי-חולים במחקר בארה"ב שנדבקו בזיהום 

אחד לפחות בביה"ח בו אושפזו.

מעל מעל 2.62.6 מיליון מיליון
מטופלים חדשים שמאובחנים כסובלים מזיהום שנגרם 

במרפאה/בית-חולים כל שנה באירופה/גוש היורו.

9.1%9.1%
במרפאות הנגרמים  זיהומים  של  השכיחות   אחוז 

ובתי-חולים במדינות דרום-מזרח אסיה.
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Arjo flusher disinfectors

Typhoon
Known for its View in Process (VIP) glass 
door which allows you to check on the 
progress at any time during the cycle. 
Typhoon also features a sliding door, and 
an automatically rotating holder as a 
standard feature.

PRODUCT INROMATION NINJO TORNADO TYPHOON

MODEL

Free standing model √ √ √

Under-counter model √ √ -

Wall-mounted model √ √ -

FLEXIBLE DESIGN

Polymeric casing √ √ -

Stainless steel casing √ √ •
AUTOMATIC DOOR FUNCTION

Using IR sensor - √ •
Using IR sensor with foot pedal - √ -

STEAM GENERATION FOR DISINFECTION

Internal steam generator • • •
DISINFECTION

Time/temperature √ √ √

A0 value 60 √ √ √

A0 value 600 √ √ √

A0 value controlled process - • -

Pipe System Disinfection • • •
COOLING

Blower with H13 HEPA filter √ √ -

External cooling - - •
PROCESS DOCUMENTATION

Via printer or USB - √ -

• Standard equipment   √  Optional equipment

Powerful allies in preventing cross-infections

Ninjo
Available in a selection of modular units 
and material finishes, Ninjo offers a high 
level of design flexibility to suit your 
needs and preference.

Tornado
With an enhanced software system, 
PACS350, Tornado offers a process 
control and tracking feature for 
traceability. 

פתרונות ניקיון וחיטויפתרונות ניקיון וחיטוי

Arjo מדיחי החיטוי של
מובילים את המערכה נגד זיהומים נרכשים

Typhoon
ידוע בשל דלת הזכוכית שלו שמאפשרת 
לראות את התקדמות החיטוי בכל שלב. 
ב-Typhoon יש גם דלת הזזה ומחזיק 

שמסתובב אוטומטית.

Tornado
 ,PACS350 ,בעל תוכנה מורחבת
המאפשרת בקרה ומעקב למטרות 

עקיבות ואיתור.
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Arjo flusher disinfectors

Typhoon
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Powerful allies in preventing cross-infections

Ninjo
Available in a selection of modular units 
and material finishes, Ninjo offers a high 
level of design flexibility to suit your 
needs and preference.

Tornado
With an enhanced software system, 
PACS350, Tornado offers a process 
control and tracking feature for 
traceability. 

TyphoonTornadoNinjoמידע על המוצר

דגמים

√√√דגם עומד עצמאית

√√-דגם שמותקן מתחת לדלפק

√√-דגם שמותקן על קיר

עיצוב גמיש

√√-קייס פולימרי

√√•קייס נירוסטה

פונקציית דלת אוטומטית

-√•באמצעות חיישן אינפרה-אדום

-√-באמצעות חיישן אינפרה-אדום עם לחצן רגלי

חיטוי באמצעות קיטור

•••מחולל קיטור פנימי

חיטוי

√√√זמן/טמפרטורה

A0 60 ערך√√√

A0 600 ערך√√√

-•-תהליך A0 מבוקר

•••חיטוי צנרת

קירור

H13 HEPA מפוח עם סנן-√√

--•קירור חיצוני

תיעוד תהליכי חיטוי

USB באמצעות מדפסת או-√-

• ציוד סטנדרטי    √ ציוד אופציונאלי

Ninjo
זמין במבחר של יחידות מודולאריות וחומרי 

גימור. Ninjo מציע רמה גבוהה של גמישות 
בעיצוב ובכך מתאים לצרכים וההעדפות 

שלכם.
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   v

מאוורר קירור

המאוורר המובנה מקרר את המיכלים עם אוויר 

.HEPA (H13) מסונן בתקן

A0 תצוגת ערך

המשתמש נהנה מאינדיקציה ברורה של רמת 

,A0 -החיטוי באמצעות תצוגת ערך ה 

ע"מ לעקוב בקלות אחר תהליך החיטוי.

תצוגת הזמן שנותר

תצוגת הזמן שנותר מאפשרת לאנשי הצוות 

לבדוק את התקדמות מחזור החיטוי, מה שמסייע 

להם לתכנן את זרימת העבודה בצורה יעילה יותר 

ולפנות זמן שבד"כ היה מתבזבז על לחכות לסיום 

התהליך.

חיטוי צנרת

תכונה זו משמעה חיטוי של כלל מערכת הצינורות 

והזרבוביות בסיומו של כל מחזור שטיפה, מה 

שמפחית את הסיכון לזיהום.

אפשרויות עיצוב גמישות

ניתן לבחור מבין גימורים העשויים מפלדת אל-חלד 

או פולימר צבעוני, וכמו כן גם בין דגמים עומדים, 

מתחת לדלפק או עם מתלה לקיר.

עיצוב אטרקטיבי ומודרני בשילוב 
עם ביצועי חיטוי מעולים.

ה-Ninjo מספק תוצאות ניקוי וחיטוי 
ביעילות, ומציע רמה גבוהה של 

גמישות בעיצוב.

Tornado הוא מכשיר חיטוי רב-עוצמה למטרות ריקון, 
ניקוי, סטריליזציה וקירור של מכלי פסולת אנושית. הפעולה 

האוטומטית של המכשיר מסייעת להפחית אף יותר את 
הסיכון לזיהום נרכש, ובו בזמן מספקת ניקוי יעיל ותוצאות 

בתחום החיטוי.

Ninjo

מאוורר קירור

המאוורר המובנה מקרר את המיכלים עם אוויר 

.HEPA (H13) מסונן בתקן

A0 תצוגת ובקרת ערך

ניתן לשלוט בתהליך החיטוי באמצעות זמן 

וטמפרטורה או באמצעות ערך A0 נבחר.

פונקציית דלת אוטומטית

כדי לתמוך בפעילות היגיינית ללא-מגע, 

ה-Tornado מאפשר פתיחת דלת באמצעות חיישן 

אינפרה-אדום או לחצן רגלי כפונקציה נוספת.

\

חיטוי צנרת

תכונה זו משמעה חיטוי של כלל מערכת הצינורות 

והזרבוביות בסיומו של כל מחזור שטיפה, מה 

שמפחית את הסיכון לזיהום.

תיעוד תהליכי חיטוי

מאפשר עקיבות עם תיעודים מפורטים של 

תהליכי חיטוי. ה-Tornado מציע אפשרות של 

תיעוד ומעקב אחר תהליכים באמצעות מדפסת 

.USB או

Tornado

Alpha Active® 4

   v

מידע על המוצר

TORNADOדגם מתחת לדלפקדגם עומד עצמאית

120 ק"ג100 ק"גמשקל

 מידות במ״מ
)רוחב x עומק x גובה( 

580x1320x450620x870x900

db 53 (A)רמת רעש

230V, 1N, 50 Hz, 1*16Aחיבור חשמל

0.16kWh / מחזורצריכת אנרגיה

תוכנית Economy 11 ליטר/מחזור ±10%צריכת מים
תוכנית Normal 18 ליטר/מחזור ±10%

תוכנית Intensive 25 ליטר/מחזור ±10%

מידע על המוצר

NINJOדגם על קירדגם מתחת לדלפקדגם עומד עצמאית

70 ק"ג70 ק"ג90 ק"גמשקל

מידות במ״מ
)רוחב x עומק x גובה( 

450x580x1320450x580x1320*450x580x1320

db 53(A) db 53 (A)רמת רעש

חיבור חשמל
 230V, 1N, 50 Hz,

1*16A

 230V, 1N, 50 Hz,

1*16A

0.16kWh / מחזור0.16kWh / מחזורצריכת אנרגיה

צריכת מים
תוכנית Economy 11 ליטר/מחזור ±10%
תוכנית Normal 18 ליטר/מחזור ±10%
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Typhoon
כשיעילות פוגשת ביצועים גבוהים, 

מקבלים מכשיר חיטוי עם מגוון 
פונקציות ידידותיות למשתמש.

פונקציית דלת אוטומטית

חיישן האינפרה-אדום המובנה תומך בפעילות 

ללא-מגע. פשוט מנופפים עם היד מול החיישן 

והדלת נפתחת או נסגרת אוטומטית.

זכוכית שקופה

מאפשר לבדוק את תהליך החיטוי בעודו קורה.

דלת הזזה

דלת הזזה היא תחליף אלגנטי לדלת סטנדרטית, 

ודורשת פחות מקום לגישה. ע"מ למנוע שפיכת 

נוזלים, המחזיק לא מתחיל להסתובב עד אשר 

הדלת נסגרת.

מחזיק מסתובב

ברגע שהדלת נעולה, המחזיק מסתובב 150 

מעלות ומרוקן את הכלים, מה שמעלים את הצורך 

להפוך את הכלים ידנית ובכך מצמצם את הסיכון 

לזיהום צולב. למחזיק המסתובב יש גם זרבוביות 

מובנות ע"מ לקבל תוצאות ניקוי וחיטוי יעילות.

חיטוי צנרת

המכשיר מבצע חיטוי מהיר דרך כל הזרבוביות 

בסוף כל מחזור, כלומר מחטא את כל מערכת 

הצינורות והזרבוביות ומפחית את הסיכוי לזיהום.

מידע על המוצר

TYPHOON

135 ק"גמשקל

 מידות במ״מ
)רוחב x עומק x גובה( 

1840x600x600

db 60 (A)רמת רעש

A16x1 ,Hz 50 ,N1 ,V230חיבור חשמל

kWh0.25 / מחזורצריכת אנרגיה

תוכנית Economy 21 ליטר/מחזור ±10%צריכת מים
תוכנית Normal 31 ליטר/מחזור ±10%

תוכנית Intensive 39 ליטר/מחזור ±10%

אביזריםאביזרים
ועיצובועיצוב

התאימו אישית את מדיח החיטוי שלכם ע"מ שיתאים 
נלווים  אביזרים  באמצעות  וצרכיכם  להעדפותיכם 

ואפשרויות עיצוב.

1: לבחור את המחזיק הנכון שלב 
בעוד שהמחזיק האוניברסאלי שלנו מתאים לרוב הכלים הנפוצים, אנחנו 

מציעים גם מגוון רחב של מחזיקים לכלים מסוגים שונים. מחזיקים אלו 

יכולים להתמודד עם מגוון של סירי לילה, וכמו כן גם בקבוקי שתן. לתוצאות 

טובות יותר, יש להשתמש רק מחזיקים שתואמים למדיח החיטוי שלכם.

2: הוספת אביזרים שלב 
אנחנו מציעים מספר אביזרים, וביניהם סיר הלילה המיוחד שלנו, 

המותאם אנטומית לגוף האדם ומגיע עם מכסה. בנוסף, אנו מציעים 

גם את מגוון מוצרי Arjo Liquids של חומרי שטיפה ודטרגנטים לניקוי, 

שהונדסו בפורמולה מיוחדת להעצמת יעילות מדיח החיטוי שלכם.

3: לתכנן חדר שטיפה מא' ועד ת' שלב 
Arjo לוקחת בחשבון כל פינה קטנה בחדר השטיפה ומספקת מגוון 

רחב של תמיכה, החל מהכשרה בנושאי היגיינה נכונה וכלה בייעוץ 

מקצועי בנושאי תכנון החדר ובחירת ציוד. אנו מציעים גם קונספטי 

ריהוט שלמים לחדרי שטיפה, ובכך מאפשרים לכם ליצור סביבת עבודה 

בטוחה והיגיינית.
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A well-planned sluice room
In the care facility, a well-planned sluice 
room plays a central role in effective 
infection control.

An Arjo sluice room solution is always based on four 
cornerstones essential for maintaining good working practices 
and achieving a high level of infection control.

Arjo can assist you in all aspects of planning, designing and 
equipping a sluice room for your facility’s needs. We also offer 
expert insights and detailed guidelines on room layout, and 
guidance on establishing an effective infection control system.

To find out more, contact your local Arjo representative or visit 
arjo.com to explore the Arjo Guide for Architects and Planners.

1. Soiled area 
A collection point for soiled goods separated  
from clean areas.  

2. Handwash station
 A conveniently placed hand wash basin and 

accessories.  

3. Flusher disinfector
 For automated cleaning and disinfection of 

various bedpans, urine bottles or commode 
buckets. 

4. Clean storage area 
A storage location for clean goods separated  
from soiled areas.

במוסד רפואי, חדר שטיפה מתוכנן היטב 

משחק תפקיד מרכזי במניעת זיהומים.

חדר שטיפה של Arjo תמיד מתבסס על 4 אבני פינה עיקריות, שהן 
הנחוצות ביותר לשמירה על שיטות עבודה נכונות והשגת רמה גבוהה של 

שליטה בזיהומים ומניעתם.
Arjo יכולה לסייע לכם בכל האספקטים של תכנון, עיצוב ואבזור חדר 
שטיפה שמתאים לצרכי המוסד הרפואי שלכם. אנו מציעים גם תובנות 
מומחים וקווים מנחים בנושאי תכנון חדר, וכמו כן הכוונה נכונה לביסוס 

מערכת בקרת זיהומים יעילה.
למידע נוסף צרו קשר עם חברת עמוס גזית בע"מ, הנציגה הרשמית של 
 Arjo Guide -שם נמצא ה arjo.com בישראל, או בקרו באתר Arjo

for Architects and Planners )מדריך Arjo לאדריכלים ומעצבים(.

אזור "מלוכלך"  .1
נקודה בה אוספים את הכלים המלוכלכים, הרחק 

מהאזורים שמוגדרים נקיים.

תחנת שטיפת ידיים  .2
כיור שטיפת ידיים ואביזרים נלווים הממוקמים באזור נוח.

מכשיר חיטוי  .3
לשטיפה וחיטוי אוטומטיים של מגוון סירי לילה, בקבוקי 

שתן, דליים לעשיית צרכים וכיו"ב.

אזור אחסון נקי  .4
אזור אחסון לכלים נקיים, הרחק מהכלים המלוכלכים.
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רעיונות לריהוט רעיונות לריהוט 
חדר שטיפהחדר שטיפה

אפשרויות צבעים נוספות עם אפשרויות צבעים נוספות עם 
Tornado-וה- וה Ninjo-ה-ה

לצד מדיחי החיטוי שלנו, אנו מציעים גם מגוון אלמנטים נוספים 
לחדרי שטיפה וביניהם ארונות, מדפים וכיורים. אלמנטים אלו 

מעוצבים כפתרונות מודולאריים, מה שמאפשר רמה גבוהה של 
גמישות בעיצוב ומאפשר לכם להחליף פריטי ריהוט ספציפיים 

בקלות רבה בעתיד.

בחרו ממגוון רחב של אפשרויות עיצוב עם ה- Ninjo. זמין כיחידה 
עצמאית שמאפשרת גישה בגובה כתף, או כיחידה מתחת לדלפק 

ע"מ למקסם את ניצול המקום בדלפק.

בחרו בין נירוסטה מבריקה באיכות גבוהה, או שתכניסו צבע לחדר 
 )NCS S 2060-R80B :השטיפה עם ציפוי פולימרי צבעוני )קוד צבע
עמיד לחבטות ושריטות, נגד עובש, קל לניקיון ויציב. שתי האופציות 

זמינות כחומר גימור לפאנלים הקדמיים וחלל השטיפה. 

 השלימו את מדיח החיטוי עם ארונות ושאר רהיטים פונקציונאליים,
כגון ארונות עיליים, מדפים ומתלי אחסון לסירי לילה ובקבוקי שתן,

ושלל פתרונות אחרים שיענו על הצרכים ומימדי החדר שלכם.

קומבינציית 900 מ"מ, מורכבת 
ממדיח חיטוי וכיור שפיכה.

קומבינציית 1350 מ"מ, מורכבת ממדיח חיטוי, 
ארונית בסיס של 450 מ"מ עם כיור רחיצת ידיים 

וכיור שפיכה.

קומבינציית 2250 מ"מ, מורכבת ממדיח חיטוי, ארונית 
בסיס של 900 מ"מ עם כיור/אגן שריה, ארונית בסיס 

של 450 מ"מ עם כיור רחיצת ידיים וכיור שפיכה.



מכשירי חיטוי ושטיפה14

 

 

    15 מכשירי חיטוי ושטיפה

 

 

    

Arjo CareArjo Liquids

כשל במכשור יכול להיות יקר ולהביא עמו הרבה כאב ראש. במיוחד 
אם משמעות הדבר היא שאנשי הצוות צריכים לבצע פעולות ידניות 

במקוםהמכשיר, מה שדורש יותר שעות עבודה, יכול להיות פחות 
יעיל, ומסכן את בטיחות המטופלים והצוות. 

Arjo Care מציעה שירות מומחה לציוד שלכן, החל מתגובה מיידית 
במקרה של כשל במכשור וכלה בביקורי תחזוקה שנקבעים מראש 

ובקרות איכות למניעת בעיות עוד לפני שהן קורות. אנו מבצעים 
בקרות אלו כדי לספק מידע מפורט על מצב הציוד ולבצע פעולות 

תחזוקה נחוצות.

אנו מספקים רק חלפים ואביזרים מקוריים ומאושרים שאנחנו יכולים 
לספק ישירות, כדי להבטיח זמינות וזריזות. ע"מ לתמוך בתהליכים 
תואמים, אנו מספקים את כל המסמיכים הנדרשים לכל הבדיקות 

והתיקונים.

תנו ל-Arjo Care לוודא שהציוד שלכם פועל כפי שהוא אמור, כך 
שאתם יכולים להמשיך להתמקד במה שחשוב – לספק למטופלים 

טיפול באיכות הכי גבוהה שיש. 

צרו קשר עם חברת עמוס גזית בע"מ כדי ללמוד עוד על הסכמי 
השירות בהתאמה-אישית שלנו.

מוודאים שציוד ה-Arjo שלכם עובד 

כמו שצריך.

הנוזלים הייעודיים שלנו משלימים את מכשירי החיטוי 

שעבורם הם הונדסו במיוחד.

Flusher Rinse נוזל שטיפה
תמיסה אלקלית עדינה למניעת מרבצי אבנית שעלולים להיווצר 

במהלך ניקוי אוטומטי של מכלי פסולת אנושית. הנוזל מפחית את 
כמות הסיד )קאלק( הן במדיחי החיטוי שלכם והן בכלים בו-זמנית. 

בנוסף, הנוזל מתאים למשטחים עמידים למתכות אלקליות כגון 
נירוסטה, קרמיקה, זכוכית ופלסטיקים עמידים.

דטרגנט למדיח
דטרגנט אלקלי עדין, יעיל בניקוי כלים שהתכלכלו באופן 

קיצוני. מתאים למשטחים עמידים למתכות אלקליות כגון 

נירוסטה, קרמיקה, זכוכית ופלסטיקים עמידים.
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בציוד זה, ובכלל במוצרים המסופקים ע"י Arjo, יש להשתמש בחלקים מבית Arjo בלבד, שיועדו למטרה הספציפית הזו בלבד. משום שהמדיניות שלנו מתפתחת לאורך הזמן, אנו שומרים לעצמנו את 

.Arjo הזכות לשנות עיצובים ומפרטים ללא התראה מוקדמת. כל המסומן ב-® ו-™ הוא סימן רשום השייך לקבוצת

ב-Arjo, אנו מחויבים לשיפור חיי היומיום של אנשים הסובלים ממוגבלות בניידות ואתגרי בריאות קשורי-גיל. באמצעות מוצרים ופתרונות המבטיחים טיפול ארגונומי במטופלים, היגיינה אישית, חיטוי, 

דיאגנוסטיקה ומניעה אפקטיבית של פגיעות לחץ ותרומבואמבוליזם ורידי, אנו מסייעים לאנשי מקצוע בסביבות טיפול שונות להמשיך ולהעלות את הסטנדרט של טיפול בטוח ומכובד. כל שאנו עושים, אנו 

עושים למען האנשים.
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