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Bewezen effectiviteit1 

bij het beperken  
van gezondheidszorg
gerelateerde infecties

In een onderzoek in 2018 werd bevestigd dat onze bedpanspoelers 
Ninjo, Tornado en Typhoon op effectieve wijze meer dan 99,99% 
van de C. difficile-sporen verwijderen2. 

Dankzij andere voordelen zoals contactloze bediening, 
functionele accessoires en een selectie van duurzame 
materiaalafwerkingen zijn de bedpanspoelers van Arjo  
ideaal voor de ondersteuning van een goed opgezet  
systeem voor infectiebeheersing in uw instelling.

Bij de bestrijding van gezondheidszorggerelateerde 
infecties is het veilig beheren van menselijke uitwerpselen/ 
urine van essentieel belang. Het gebruik van bedpanspoelers 
om bedpannen, urinalen en andere opvangbakken  
voor menselijke uitwerpselen/urine te legen, te spoelen, 
schoon te maken en te desinfecteren, kan het risico 
op kruisbesmetting aanzienlijk verminderen. Daarmee 
draagt het bij aan de beheersing en voorkoming  
van nosocomiale infecties1.
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Het is aangetoond  
dat de bedpanspoelers 

van Arjo meer dan 
99,99% van de C. 
difficile-sporen 
verwijderen2.

4%
In het ziekenhuis opgenomen patiënten in een Amerikaans 
onderzoek die ten minste één zorginfectie opliepen3.

Meer dan 2,6 miljoen
Nieuwe patiënten bij wie een zorginfectie  
wordt vastgesteld, per jaar in de EU/EER4.

9,1%
Het percentage gevallen van zorginfecties  
in Zuidoost-Aziatische landen5.

Gezondheidszorggerelateerde  
infecties vormen een veelvoor
komend en wereldwijd probleem
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Bedpanspoelers van Arjo

Typhoon
Bekend om zijn glazen VIP-deur (View-
in-Process) waardoor u de voortgang 
op elk moment tijdens de cyclus kunt 
controleren. Daarnaast is de Typhoon 
standaard voorzien van een schuifdeur  
en een houder die automatisch kantelt 
achter een gesloten deur.

Krachtige bondgenoten in de preventie van kruisbesmetting

Ninjo
De Ninjo is leverbaar in diverse modulaire 
eenheden en materiaalafwerkingen,  
en biedt derhalve een grote mate  
van flexibiliteit in ontwerp om aan uw 
behoeften en voorkeuren te voldoen.

Tornado
Met een verbeterd softwaresysteem, 
PACS350, biedt de Tornado een 
procesbeheersings- en volgfunctie. 
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PRODUCTINFORMATIE NINJO TORNADO TYPHOON

MODEL

Vrijstaand model √ √ √

Inbouwmodel √ √ 

Wandgemonteerd model √ √ 

FLEXIBEL DESIGN

Polymeerbehuizing √ √ 

Roestvrijstalen behuizing √ √ •
AUTOMATISCHE DEURFUNCTIE

Met IR-sensor  √ •
Met IR-sensor met voetpedaal  √ 

STOOMGENERATIE VOOR DESINFECTIE

Interne stoomgenerator • • •
DESINFECTIE

Tijd/temperatuur √ √ √

A0-waarde 60 √ √ √

A0-waarde 600 √ √ √

A0-waarde gecontroleerd proces  • 

Pipe System Disinfection • • •
KOELEN

Ventilator met HEPA-filter (H13) √ √ 

Externe koeling   •
PROCESDOCUMENTATIE

Via printer of USB  √ 

• Standaarduitrusting   √  Optionele uitrusting



   v

6  OPLOSSINGEN VOOR REINIGING EN DESINFECTIE

Ninjo
Aantrekkelijke moderne vormgeving 
gecombineerd met uitstekende 
desinfectieprestaties. De Ninjo  
zorgt voor een effectieve reiniging 
en desinfectie, en biedt een grote 
mate van flexibiliteit in ontwerp.

KOELVENTILATOR

Met de ingebouwde koelventilator  
worden de goederen afgekoeld  
met HEPA-gefilterde (H13) lucht. 

WEERGAVE A0WAARDE 

De gebruiker krijgt een duidelijke indicatie 
van het desinfectieniveau door de weergave 
van de A0-waarde, zodat de voortgang van  
de desinfectie eenvoudig kan worden gevolgd.

RESTTIJDDISPLAY

Via de resttijddisplay kunnen de 
medewerkers de voortgang van de 
cyclus controleren, zodat zij de workflow 
efficiënter kunnen organiseren en  
tijdverlies door het wachten op het  
einde van het proces kunnen elimineren.

DESINFECTIE VAN HET 

LEIDINGENSYSTEEM  

(PIPE SYSTEM DISINFECTION (PSD)

Deze functie desinfecteert het gehele 
leidingen- en sproeisysteem aan het  
einde van elke cyclus, waardoor het  
risico op besmetting wordt verminderd.

FLEXIBELE ONTWERPOPTIES

Kies uit een afwerking in roestvrij staal 
of kleurrijk polymeer, en uit vrijstaande, 
inbouw- of wandgemonteerde modules.

PRODUCTINFORMATIE

NINJO Vrijstaand Inbouw Wandgemonteerd model

Gewicht 90 kg 70 kg 70 kg*

Afmetingen
(BxDxH) in mm

450x580x1.320 450x580x1.320 450x580x1.320*

Geluidsniveau 53 db(A)

Elektrische aansluiting 230 V, 1 N, 50 Hz, 1 x 16 A

Energieverbruik 0,16 kWu/cyclus

Waterverbruik Spaarprogramma 11 liter/cyclus ±10%
Normaal programma 18 liter/cyclus ±10%

* Exclusief wandbevestigingen en frame
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Tornado
De Tornado is een krachtige bedpanspoeler voor het  
legen, reinigen, thermisch desinfecteren en koelen  
van opvangbakken voor menselijke uitwerpselen/urine.  
Door de automatische werking wordt het risico op 
kruisbesmetting verder verminderd, terwijl de reiniging  
en desinfectie uiterst effectief worden uitgevoerd.

PRODUCTINFORMATIE

TORNADO Vrijstaand Inbouw

Gewicht 100 kg 120 kg

Afmetingen
(BxDxH) in mm

450x580x1.320 900x620x870

Geluidsniveau 53 db(A)

Elektrische aansluiting 230 V, 1 N, 50 Hz, 1 x 16 A

Energieverbruik 0,16 kWu/cyclus

Waterverbruik Spaarprogramma 11 liter/cyclus ±10%

Normaal programma 18 liter/cyclus ±10%

Intensief programma 25 liter/cyclus ±10%

KOELVENTILATOR 

Met de ingebouwde koelventilator  
worden de opvangbakken afgekoeld  
met HEPA-gefilterde (H13) lucht. 

WEERGAVE A0WAARDE EN REGELING 

De desinfectiefase kan ook op basis van 
tijd en temperatuur worden geregeld,  
of via de gekozen A0-waarde. 

AUTOMATISCHE DEURFUNCTIE 

Ter ondersteuning van contactloze 
hygiënische routines is de Tornado 
optioneel leverbaar met een door  
een IR-sensor of een voetpedaal  
bediende deur.

DESINFECTIE VAN HET 

LEIDINGENSYSTEEM  

(PIPE SYSTEM DISINFECTION (PSD)

Deze functie desinfecteert het gehele 
leidingen- en sproeisysteem aan het  
einde van elke cyclus, waardoor het  
risico op besmetting wordt verminderd.

PROCESREGISTRATIE 

Zorgt voor herleidbaarheid met 
gedetailleerde registratie van desinfectie-
handelingen. De Tornado biedt de optie  
om processen te registreren en volgen  
via een printer of USB. 
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Typhoon
De Typhoon is een volledig automatische bedpanspoeler  
met gebruiksvriendelijke functies. De Typhoon kenmerkt  
zich door zijn hoge efficiëntie.

PRODUCTINFORMATIE

TYPHOON

Gewicht 135 kg

Afmetingen
(BxDxH) in mm

600x600x1.840

Geluidsniveau 60 db(A)

Elektrische aansluiting 230 V, 1 N, 50 Hz, 1 x 16 A

Energieverbruik 0,25 kWh/cyclus

Waterverbruik Spaarprogramma 25 liter/cyclus ±10%

Normaal programma 31 liter/cyclus ±10%

Intensief programma 39 liter/cyclus ±10%

AUTOMATISCHE DEURFUNCTIE

Een ingebouwde IR-sensor ondersteunt 
contactloze bediening. Wanneer u uw  
hand vóór de deur heen en weer beweegt, 
gaat de deur automatisch open en dicht.

VIEW IN PROCESS (VIP)

Hiermee kunt u in één oogopslag de 
voortgang van de desinfectie controleren.

SCHUIFDEUR 

Een schuifdeur is een gestroomlijnd 
alternatief voor een draaideur en vergt 
minder toegangsruimte. Om spatten  
te voorkomen kantelt de houder pas  
als de deur gesloten is.

KANTELENDE HOUDER

Zodra de deur gesloten is, kantelt de 
houder 150 graden om de opvangbakken 
te legen. Deze hoeven dus niet meer 
handmatig te worden omgekeerd, 
waardoor het risico op kruisbesmetting 
wordt verminderd. De kantelende houder 
heeft ook ingebouwde sproeiers voor  
een effectieve reiniging en desinfectie.

DESINFECTIE VAN HET 

LEIDINGENSYSTEEM  

(PIPE SYSTEM DISINFECTION (PSD)

Aan het einde van elke cyclus vindt  
snelle desinfectie plaats door alle vaste  
en roterende sproeiers, waardoor het 
gehele leidingen- en sproeisysteem  
wordt gedesinfecteerd en het risico  
op besmetting wordt verminderd.
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Accessoires  
en ontwerp
Pas uw Arjo-bedpanspoeler verder aan uw behoeften en 
voorkeuren aan met functionele accessoires en ontwerpopties.

Stap 1: De juiste houder kiezen
Hoewel de meeste gangbare goederen in de universele  
houder passen, bieden we daarnaast een breed assortiment 
houders voor andere soorten producten. In deze houders  
passen diverse bedpannen, evenals de meeste toiletemmers  
en urinalen. Gebruik voor optimale resultaten uitsluitend 
compatibele houders bij de bedpanspoelers van Arjo.

Stap 2: Accessoires toevoegen
Wij bieden tevens een aantal accessoires aan, zoals onze unieke, 
anatomisch gevormde bedpan met deksel en het assortiment van 
Arjo Liquids dat bestaat uit spoel- en reinigingsmiddelen die zijn 
ontwikkeld om de efficiëntie van uw bedpanspoeler te optimaliseren.

Stap 3: Het ontwerpen van een complete spoelruimte 
Arjo houdt rekening met elk aspect van de spoelruimte en biedt 
ondersteuning op het gebied van training in goede hygiëne tot 
advies over ruimte-indeling en selectie van apparatuur. Wij bieden 
ook een volledige uitrusting voor de spoelruimte aan waarmee  
u een hygiënische en veilige werkomgeving kunt creëren.
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Een goed ontworpen spoelruimte
In de zorginstelling speelt een goed 
ontworpen spoelruimte een centrale  
rol bij effectieve infectiebestrijding.

Een spoelruimte van Arjo is altijd gebaseerd op vier hoekstenen 
die essentieel zijn voor het handhaven van goede werkmethoden 
en het realiseren van een hoog niveau van infectiebestrijding.

Arjo kan u helpen bij alle aspecten van het plannen, ontwerpen 
en inrichten van een spoelruimte. We bieden ook deskundige 
inzichten en gedetailleerde richtlijnen met betrekking tot  
ruimte-indeling, evenals advies over de totstandbrenging  
van een doeltreffend infectiebestrijdingssysteem.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale  
Arjo-vertegenwoordiger of ga naar arjo.com om het Arjo 
Handboek voor architecten en ontwerpers te bekijken.
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1. Verzamelpunt voor  
gebruikte voorwerpen 
Een verzamelpunt voor vuile materialen, gescheiden 
van de ruimte voor gereinigde materialen.  

2. Spoelbak
 Een handig geplaatste wastafel met accessoires.

3. Bedpanspoeler
 Voor het automatisch reinigen en desinfecteren  

van bedpannen, urinalen of toiletemmers. 

4. Opslagplaats voor gereinigde materialen 
Een opbergruimte voor gereinigde materialen, 
gescheiden van de ruimte voor vuile materialen.



Zorgcombinatie 900 mm, bestaande  
uit een bedpanspoeler en een spoelbak

Zorgcombinatie 1.350 mm, bestaande uit een bedpanspoeler,  
een onderkast van 450 mm met wastafel en een spoelbak

Zorgcombinatie 2.250 mm, bestaande uit een bedpanspoeler, 
een onderkast van 900 mm met inweekbak, een onderkast  
van 450 mm met wastafel en een spoelbak
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Naast de bedpanspoelers biedt Arjo ook een serie uitrustingen 
voor spoelruimtes aan, zoals kasten, planken en wastafels.  
Die uitrustingen zijn ontworpen als modulaire systemen  
die een grote mate van flexibiliteit bieden bij het ontwerpen  
en die u in staat stellen om in de toekomst eenvoudig 
afzonderlijke meubelonderdelen te veranderen.

Uitrusting  
voor de  
spoelruimte
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Ontdek veel uiteenlopende ontwerpmogelijkheden met de Ninjo. 
Leverbaar als vrijstaand model waar u op schouderhoogte bij 
kunt, of als inbouwmodel voor maximale werkbladruimte. 

Kies uit glad roestvrij staal van hoge kwaliteit of breng  
kleur in uw spoelruimte met een kleurrijke polymeercoating 
(kleurcode: NCS S 2060-R80B) die schok- en krasbestendig, 
schimmelwerend, eenvoudig te reinigen en stabiel is.  
Beide opties zijn leverbaar als materiaalafwerking voor  
de voorpanelen en de spoelkamer.

Vul uw bedpanspoeler aan met kasten en andere functionele 
meubelonderdelen, zoals bovenkasten, planken en opslagrekken 
voor bedpannen en urinalen, en aanpasbare oplossingen om  
aan uw individuele ruimtevereisten te voldoen.

Meer kleuropties  
bij de Ninjo en  
de Tornado
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Arjo Care

Storingen in apparatuur kunnen hinderlijk en erg duur zijn.  
Dit is met name het geval als uw medewerkers handelingen 
handmatig moeten verrichten, wat hen meer tijd kost en  
mogelijk minder effectief is en waardoor de veiligheid  
van uw zorgvragers en personeel in het gedrang komt.

Arjo Care biedt deskundige service voor uw apparatuur,  
van prioriteitsrespons bij defecten aan apparatuur tot gepland 
preventief onderhoud en inspecties om problemen te voorkomen 
voordat ze zich voordoen. Wij voeren inspecties uit om  
een gedetailleerde beoordeling van de toestand van uw 
apparatuur te geven en verrichten het benodigde onderhoud. 

Wij leveren uitsluitend originele, gevalideerde onderdelen 
en accessoires, die we direct kunnen leveren zodat een 
snelle beschikbaarheid gewaarborgd is. Wij ondersteunen 
overeenstemmende processen en leveren de benodigde 
documentatie voor alle inspecties en reparaties.

Laat Arjo Care zorgen dat uw hulpmiddelen naar behoren  
blijven functioneren, zodat u zich kunt richten op dat wat  
echt belangrijk is: het leveren van hoogwaardige zorg.

Neem contact op met uw lokale Arjo-vertegenwoordiger  
voor meer informatie over onze servicecontracten op maat.

Helpen om ervoor te zorgen dat uw 
Arjo-apparatuur werkt zoals het hoort.



Flusher Detergent 
Een mild alkalisch reinigingsmiddel dat effectief is voor het 
reinigen van zwaar vervuilde hulpmiddelen voor de verzorging. 
Geschikt voor diverse oppervlakken die bestand zijn tegen alkali, 
zoals roestvrij staal, keramiek, glas en alkalibestendige kunststof.

Flusher Rinse 
Een zacht alkalisch reinigingsmiddel dat kalkaanslag voorkomt 
gedurende de automatische reiniging van de opvangbakken. 
Flusher Rinse ontkalkt zowel de aanwezige opvangbakken  
als de bedpanspoeler zelf. Geschikt voor diverse oppervlakken 
die bestand zijn tegen alkali, zoals roestvrij staal, keramiek,  
glas en alkalibestendige kunststof.
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Arjo Liquids
Onze hoogwaardige bedpanspoelers  
worden aangevuld met een serie  
speciaal ontwikkelde vloeistoffen.
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Gebruik uitsluitend Arjo-onderdelen die speciaal voor dat doel zijn ontworpen bij door Arjo geleverde apparatuur en producten. We voeren een beleid dat is gericht  
op continue ontwikkeling en behouden ons daarom het recht voor ontwerpen en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. © Arjo, September 2019.
 
Bij Arjo zetten we ons in om de levenskwaliteit van mensen met een verminderde mobiliteit en ouderdomsgerelateerde gezondheidsproblemen te verbeteren.  
Met producten en oplossingen voor de ergonomische transfer van zorgvragers, persoonlijke hygiene, desinfectie en de effectieve preventie van decubitus  
en veneuze trombo-embolie helpen we zorgprofessionals om de standaard van veilige en waardige zorg te verhogen. Altijd “with people in mind”.
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