
Hospitalsløsninger 
– med fokus på driftsikkerhed 
og uovertruffen kvalitet

Miele Professional har været 
en aktiv samarbejdspartner 
for hospitaler verden over i 
mere end 50 år. 

Derfor kender vi den hverdag, 
som I er en del af og de krav, 
som ethvert hospital stiller 
til en leverandør af hårde 
hvidevarer og medicinsk ud-
styr.



Driftsikkerhed og høj oppetid

Miele Professional har været en aktiv samarbejdspartner for hospitaler verden over i mere 
end 50 år. Derfor kender vi den hverdag, som I er en del af og de krav, som ethvert hospital 
stiller til en leverandør af hårde hvidevarer og medicinsk udstyr.

I denne brochure får I en præsentation af vores brede og dybe sortiment af produkter i topklasse 
målrettet de mange og forskelligartede opgaver på et hospital. 

Én leverandør 
– én kontaktperson

Vi har indrettet vores organisation, så vi 
til enhver tid kan levere et serviceniveau, 
som gør det nemt for jer at være kunde 
hos Miele Professional. 

Vi tilbyder:

• Høj oppetid - vi har 70 fagspecialister  
 kørende rundt om i landet, som kan  
 være på stedet indenfor kort tid - alt  
 afhængig af jeres serviceaftale. 
 Miele kan i over 90 % af tilfældene  
 udbedre fejlen på maskinen ved det  
 første servicebesøg. Det sikrer en   
 meget høj oppetid på Mieles produkter. 
• Fast kontaktperson, som er jeres vej  
 ind i Miele Professional
 

• Kurser til jeres tekniske personale, så
  de er klædt på til at kunne håndtere det  
 daglige vedligehold samt hovedparten  
 af service- og reparationsopgaverne
• Lang levetid på produkterne qua den  
 høje Miele-kvalitet og vores vedvarende  
 teknologiske forskning og produktud- 
 vikling.
• Høj ekspertise og faglighed i alle led
  og gennem hele processen. 
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Alle vores produkter overholder 
reglerne i de Nationale Infektions-
hygiejniske Retningslinjer (NIR).

Hvis jeres interne retningslinjer stiller 
skrappere krav til hygiejnen, kan vi til-
byde skræddersyede specialprogram-
mer til vores maskiner.



Medicinsk rengøringsudstyr 
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Medicinsk rengøringsudstyr   
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Små desinfektorer - udviklet til at 
skabe perfekte resultater

De kompakte rengørings- og desinfek-
tionsmaskiner fra Miele Professional 
muliggør sikker og dokumenterbar 
rengøring og desinfektion af medicinske 
instrumenter. Instrumenterne bliver be-
handlet skånsomt i processen.
 
Muligheden for skræddersyede program-
mer og kontrolfunktioner kombineret med 
en høj grad af pålidelighed gør, at I med 
den nye generation af desinfektionsmaski-
ner får endnu større ydelse, sikkerhed og 
effektivitet. 

Alle maskiner er fremtidssikret for tilkob-
ling af et dokumentationssystem.

Store desinfektorer – når kravet 
til rengøring er højt. 

Sterilcentralerne er meget vigtige på et-
hvert hospital. Med desinfektorer fra Miele 
får I innovation på alle områder inden for 
systematisk rengøring og desinfektion af 
medicinske instrumenter. 
Rengøringsprocesserne fjerner selv hård-
nakkede protein-
rester oxidativt 
og sikkert. 
Processen 
er udviklet til 
optimal skån-
som rengøring 
af instrumenter i 
hhv. rustfrit stål 
og aluminium. 
Det komplette 
system giver jer 
det bedste inden 
for teknik, proces 
og kompetent 
service.

15 års garanti på kammeret
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Senge- og kabinetvasker - sikker, 
økonomisk og validerbar

Fuldautomatisk rengøring og desinfektion 
af alt lige fra senge, diverse udstyr samt 
instrumenter bliver nemt håndteret med 
senge- og kabinetsvaskerne fra Miele 
Professional. 
Hele processen med forskyl, vask, des-
infektion og tørring tager fra 8 minutter. 
Fuldautomatisk rengøring er hurtig, sikker 
og mere økonomisk sammenlignet med 
manuel rengøring. Det færdige resultat 
efter en fuldautomatisk rengøring har altid 
den samme høje kvalitet, og arbejdet er 
ergonomisk korrekt.  
Mieles nye senge- og kabinetvasker er 
godkendt til desinfektion af semi-kritisk og 
kristisk udstyr og instrumenter. Den kan 
således også anvendes som desinfektor. 
Til det formål tilbyder vi specielle indsat-
ser. 

EuroSDS – management løsning 
til sterilcentraler

Instrumentrengøringen i en sterilcentral er 
en flertrinsproces. 

Miele Professional og IBH, to stærke 
partnere, tilbyder en integreret software 
management-løsning, som giver fuld 
kontrol og juridisk dokumentation over 
processerne kombineret med værktøjer 
til at udnytte og optimerer kapaciteten i 
sterilcentralen fuldt ud.



Autoklave - nu også med 4D

Som erfaren systemudbyder til sterilcentraler tilbyder Miele 
Professional high performance-udstyr af højeste kvalitet. Her 
får I sikre sterilisationsprocesser til alle instrumenter og porøse 
rekvisitter, intuitiv betjening via touch-skærm og sikkerhed med 
brugerniveauer og autorisation. Det hele med afstemte processer 
og perfekte tørreresultater. 
Nu også med en 4D sensor – en yderligere sikkerhed for et per-
fekt dokumenteret og godkendt sterilisationsresultat – efter hver 
sterilisation og overflødiggør således eks. Bowie Dick test.

Bækkenskyllere - markedets mindste footprint

DISCHER rengørings- og desinfektionsmaskiner er udviklet spe-
cielt til sikker og hygiejnisk bortskaffelse af patientens ekskre-
menter. De er pålidelige, nemme at betjene og yderst velegnet til 
hospitaler.

DISCHER bækkenskyllerne har energibesparende ”flush”-
systemer og et lavt forbrug af vand. De to spulearme gør, at alt i 
kammeret bliver gennemskyllet for et optimalt rengøringsresultat. 
Bækkenskyllerne er kompakte og fylder meget lidt i rummet. 
Modulopbygningen og de mange tilbehørsmuligheder såsom 
skabsenheder, dræn og forskellige indsatser m.v. gør, at de nemt 
kan tilpasses ethvert behov og rumstørrelse. 

Medicinsk rengøringsudstyr 
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Hårde hvidevarer i uovertruffen kvalitet

ProfiLine – hvis behovet er større 
end en almindelig husholdning

Har I fx behov for en opvaskemaskine, 
som skal køre 2-3 gange om dagen, er 
vores ProfiLine det perfekte valg. 
Vi tilbyder både opvaske-, vaskemaskiner 
og tørretumblere i denne serie. Det er et 
oplagt valg til afdelinger med et større be-
hov, som husholdningsmaskiner ikke kan 
dække. Samtidig yder Miele Professional 
altid 2 års garanti på produkterne. 

Husholdningsmaskiner til det 
mindre behov

Mangler der hårde hvidevarer til læge-
boligen, det lille tekøkken eller afdelings-
køkkenet, så er der mange gode grunde 
til at vælge produkter fra Miele. Kvaliteten 
er i top, og et utal af produkterne er blevet 
kåret af forbrugerne som de bedste i 
diverse test. 

Vi tilbyder hele paletten af produkter lige 
fra køleskabe, over vask-, opvask, tørre-
tumbler, ovne og kogeplader.  

Friskvandsopvaskemaskiner 
– hurtig og hygiejnisk

Friskvandsopvaskemaskiner er også 
en del af vores sortiment. De kan fra 14 
minutter pr. vask hurtigt og effektivt klare 
behovet for rengøring af diverse service 
eller udstyr. 
Et slutskyl på over 80°C og særlig lange 
temperaturholdetider på flere af program-
merne gør maskinerne yderst velegnet 
til brug på et hospital med høje krav til 
rengøringshygiejne.
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Professionelle løsninger til vask 
og tørring af tekstiler 

Miele Professional er berømmet for sine 
produkter indenfor vask og tør af diverse 
tekstiler. 
Vi dækker både det mindre og det helt 
store behov. Specialprogrammer sørger 
for grundig vask af selv smitsomt eller 
muligvis smitsomt vasketøj på sygehuse. 
Så uanset om behovet er stort eller småt 
i den enkelte afdeling eller på det centrale 
vaskeri, så har vi en løsning, der matcher 
behovet. 

Desuden er vores maskiner forberedt 
tilslutning af logger til procesdokumenta-
tion. 

Miele Track’n’Trace – 100 % 
dokumentation af vaskeprocessen 

Har I behov for at kunne dokumentere 
hele vaskeprocessen, så har vi en unik 
løsning. Ved brug af RFID-teknologi 
(Radio Frequency Identifi cation) og en 
lille RFID-brik påsat den enhed, der skal 
”tagges”, opsamler vi alt den information,
som I har behov for. I får historik på 
hver tagget enhed fx hvor ofte vasket, 
temperaturer, holdetider, kemikalier, hvem 
vaskede enheden, hvornår osv. Udvid 
systemet til også at omfatte læsere på 
kritiske steder indenfor det område, hvor 
enhederne bliver anvendt. Anvendelig til 
procesdokumentation ved fx audit.

Tankopvask under bord- og med 
hætte – når det skal gå hurtigt

Til det større centrale køkken er en 
tankopvaskemaskine ofte det rigtige valg. 
Vi kan levere alle vores opvaskemaskiner 
med eller uden blødvandsfi lter. Blød-
vandsfi lteret er indbygget i maskinen. 
Der skal derfor ikke afsættes plads til et 
blødvandsanlæg, hverken i lokalet eller på 
budgettet. 

Tankopvaskemaskinerne fås både som 
hætte- og bordversion.
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Hårde hvidevarer i uovertruffen kvalitet
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Tilbehør og personerne bag…

Stort udvalg af kurve / indsatser til ethvert behov

Med mere end 200 forskellige kurve og indsatser kan maskinerne indrettes nøjagtig til 
hver enkelt afdelings specifikke behov. Miele kan fx levere indsatser, som er designet til 
Da Vinci instrumenter, til maskiner i to forskellige størrelser. Ved at få de kurve/indsatser 
som på bedste vis kan løfte jeres opgaver, opnår I en optimal udnyttelse af jeres maskine 
og en bedre drifts-økonomi. 

Sæbe/kemi – for det perfekte rengøringsresultat

Sæbens kvalitet og doseringen har stor betydning for det færdige rengøringsresultat. Vi 
anbefaler brugen af et sæbedoseringsanlæg, som gør den daglige håndtering af kemi 
meget nemmere. Påfyldningen sker automatisk, og sæbedoseringen er tilpasset korrekt 
ved hver vask. Det skåner miljøet og sikrer en perfekt rengøring hver gang. Vi har et bredt 
udvalg indenfor kemi af mærket Dr. Weigert, som er testet på vores maskiner, og fuldt ud 
lever op til vores høje kvalitetskrav.

Når der er behov for service…

Så rykker en af vores 70 kørende faguddannede serviceteknikere hurtigt ud. Deres vogne 
er fulde af reservedele, og det gør, at de i over 90 % af tilfældene kan udbedre fejlen på 
det første besøg. Vi ved godt, at oppetid er en yderst vigtig parameter på et hospital.  

Personerne bag…

Her ser I vores afdeling af kompetente medarbejdere, der vil gøre deres yderste for at 
give jer den bedste rådgivning og service. At holde os opdateret omkring reglerne inden-
for hygiejne er del af vores daglige arbejde og vi er altid klar til at yde sparring omkring de 
opgaver og problemstillinger, I møder på afdelingerne.

Omar Vendelbo Anders Sigvardt         Simon Stouby 
Sjælland og øerne Fyn og Sønderjylland          Midt- og Nordjylland
omar.vendelbo@miele.dk      anders.sigvardt@miele.dk       simon.stouby@miele.dk 
2551 1170  2551 1128         4056 6621
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Miele A/S 
Erhvervsvej 2 
Postbox 1371 
DK-2600 Glostrup

Telefon: 
Hovednr. 43 27 11 00 
Professional-salg 43 27 15 10 

www.miele.dk 
professional@miele.dk

Udtalelse - desinfektionsudstyr:

”Vi valgte Miele Professional, fordi vi ønskede en effektiv løsning i høj kvalitet, og vi er ikke blevet skuffet. Udstyret fra Miele har lettet 
vores arbejdsgange og højnet kvaliteten. Og når uheldet er ude, er der hurtig service. Vi er meget tilfredse med rengørings- og desinfek-
tionsudstyret fra Miele Professional”. 

Ulla Andersen, sygeplejerske, Slagelse Sygehus

Udtalelse - sengevasker:

”Kvalitet, hygiejne og økonomi var baggrunden for valget af sengevaskerne fra Miele Professional. Vi vasker i dag alt lige fra senge, veksel-
trykmadrasser, hjælpemidler, rengøringsvogne, ventilationsriste fra OP, køkkenvogne og meget andet i maskinerne.
Vi har ændret metodik omkring vask af vores vekseltryksmadrasser og vasker dem nu ca. 2 gange pr. måned afhængig af tilsmudsnings-
graden. Vi har højnet vores hygiejneniveau markant, og har nu en høj hygiejnesikkerhed og dokumentarbare resultater”.

Søren Skjold Møller, Servicechef, Regionshospitalet i Horsens
 




