
701Z42 desinfectiekast
Veilig desinfecteren van prothesen en orthesen
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Met de desinfectiekast 701Z42 kunnen prothesen 
en orthesen snel en eenvoudig gedesinfecteerd 
worden. Via een reservoir wordt het desinfectie-
middel gelijkmatig in de kast gesproeid en na de 
desinfectie er weer via een koolstoffilter uit gezo-
gen. Zo wordt voorkomen dat de binnenlucht 
vervuild raakt. Via het touchscreen kan het proces 
gestart en gecontroleerd worden. 

De leggers zijn van roestvrij staal en kunnen een-
voudig gereinigd worden. Ze dragen een gewicht 
van maximaal 50 kg en kunnen indien gewenst 
compleet verwijderd worden.

De voordelen in één oogopslag:
• eenvoudige en snelle desinfectie van prothesen 

en orthesen
• veilige desinfectie dankzij luchtafvoer via kool-

stoffilter
• variabel gebruik van de binnenruimte dankzij 

uitneembare leggers
• ongecompliceerde vervanging van het desinfec-

tiemiddel 

Werkinstructies:
• leg de producten in de desinfectiekast
• sluit de deuren; deze worden automatisch 

vergrendeld
• start de desinfectie via het touchscreen
• desinfectiemiddel wordt via het reservoir  

in de desinfectiekast gesproeid  
(10 milliliter desinfectiemiddel worden per  
10 minuten versproeid)

• lucht wordt via koolstoffilter uit de desinfectie-
kast gezogen (10 minuten) 

• deuren worden ontgrendeld en kunnen veilig 
geopend worden

• gedesinfecteerde producten kunnen uit de kast 
worden genomen

Meer informatie op:
www.pem.ottobock.com
Verdere informatie over de gevaren vindt u in het 
betreffende Ottobock veiligheidsinformatieblad.

Artikelnummer 701Z42
Buitenafmetingen B x D x H 1.479 mm x 789 mm x 1.978 mm
Binnenafmetingen B x D x H 1.246 mm x 540 mm x 1.218 mm
Materiaal staal (buiten) / edelstaal (binnen)
Elektrische aansluiting 1x 200/240 V, 50/60 Hz

Aansluitkabel 3 m
Uitrusting 3 stuks uittrekbare leggers (uitneembaar), touchs-

creen-besturing, 8 mm persluchtslang met aansluit-
koppeling

Draagkracht per legger 50 kg
Desinfectiemiddel waterstofperoxide, 19%
Desinfectiemiddelverbruik 10 ml per desinfectie 
Perslucht aansluiting aan externe persluchtvoorziening nodig
Desinfectietijd 20 minuten

Gevalideerd desinfectieproces

  


