
Täydellistä puhtautta

Miele Professional. Immer Besser.

Pyykinhuolto, astioidenpesu ja  
desinfektio hoivakodeissa



Tarjoamme ratkaisuja tilanteisiin,  
joissa puhdas ei ole riittävän  
puhdasta

Turvallista puhtautta
 

Kaikkialla, missä ihmiset kohtaavat ihmisiä, on erilaisten tartutatautien leviämisriski. Vanhusten 
hoito ei ole poikkeus. Hoivakodit ja palvelutalot ovat sekä työpaikkoja että koteja, joten siellä on 
henkilökunnan ja asukkaiden lisäksi myös vierailijoita. 

Hyvän hygienian varmistamiseksi on siksi tärkeää valita pesukoneet, astianpesukoneet sekä muut 
puhtaudesta huolehtimiseen tarvittavat laitteet huolellisesti.  Bakteerit menestyvät tekstiileissä,  
lautasilla ja hoitovälineissä. Pyykinhoidossa ja keittiöissä hygienia on erityisen tärkeää, toisin  
sanoen taudinaiheuttajien leviämisen jatkuva estäminen on olennaista. Tämän saavuttamiseen  
tarvittava tietotaito on lujasti Mielen hallussa, onhan se jo vuosikymmeniä ollut markkinajohtaja 
sairaalainfektioiden leviämisen estämisessä, esim. puhdistamalla lääkinnällisiä välineitä leikkauksia 
varten.

Hoivakoti, hoitokoti, palvelutalo
 
Kaikissa näissä on yhteistä se, että niiden toiminnot tuottavat likaisia astioita, pestävää pyykkiä 
ja siivottavia tiloja. Ja että niissä työskennellään ihmisten - seniorikansalaisten - kanssa, joilla  
vastustuskyky on usein heikentynyt. KEIT
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Ammattikäyttöön ammattilaitteet
Kun pyykinpesu on päivittäistä ja lika vaativaa, tarvitaan kunnon laitteet. Samoin on astioiden- 
pesussa, sen on oltava sujuvaa ja pesutuloksen on oltava luotettavan puhdas. 
Ammattikäyttöisten laitteiden on oltava kestäviä, luotettavia ja helppokäyttöisiä, lisäksi niiden 
pesutulokseen on voitava luottaa.

Keittiö
Hoivakodeissa astianpesulta vaaditaan  

korkeaa hygieniaa. Mielen hygieniamallit  
PG 8059 ja PG 8099 ovat puhdas- 

vesijärjestelmäisiä astianpesukoneita, 
joissa huuhtelulämpötila on  
+85°C/1min.

Siivouskeskus

Pesukone ja kuivausrumpu 

mopeille ja siivousliinoille 

sekä pesuautomaatti koville 

siivousvälineille. Vain puhtailla 

välineillä saadaan puhdasta 

aikaan.

Pyykinhuolto

Asukkaiden pyykin pesu ja kuivaus 

on tehokasta ja hygieenistä 

omassa pesulassa  pieni-

kokoisten, ammattikäyt-

töisten Miele Profes-

sional pesulakoneiden 

ansiosta.

Huoltohuone

Hoivavälineiden pesu ja 

desinfiointi on järkevää 

suorittaa paikan päällä. 

Hyvää hygieniaa koko 

hoivakodissa.YHDENMUKAINEN
KONEDIREKTIIVIN
2006/42/EY
KANSSA



Hygieniaspesialistit

Miele Professional ‐astianpesukonemallisto vastaa sairaaloiden, päiväko-

tien, vanhainkotien, palvelutalojen, koulujen, pitopalveluiden, kahviloiden ja 

ravintoloiden asettamiin haasteisiin astioiden nopeasta ja moitteettomasta 

puhdistuksesta ja korkeasta hygieniasta. Laajasta mallistosta löytyy juuri 

oikeanlainen astianpesukone mitä erilaisimpiin käyttökohteisiina. Mielen 

puhdasvesijärjestelmäiset PG 8059 ja PG 8099 HYGIENE -astianpesuko-

neet lämpödesinfiointiohjelmineen ovat tärkeitä bakteerien pysäyttäjiä. 

Puhdasvesijärjestelmän lisäksi hygieenisyyden takaa lämpödesinfiointi, 

+85 °C loppuhuuhtelulämpötila 1 minuutin vaikutusajalla.
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Pesutorni

Tilaa säästetään, kun pyykinpesukone ja kuivausrumpu asennetaan 

pesutorniksi. Puhdasta ja kuivaa pyykkiä saadaan kerralla 8 kg rei-

lussa puolessatoista tunnissa ja lattiapinta-alaa tornille tarvitaan alle 

puoli neliötä. Koneet kiinnitetään toisiinsa väliasennussarjan avulla. 

Tällä tavoin pieneenkin tilaan saadaan kerralla paljon pesukapasiteet-

tia erilaisille pyykkierille.

Astioiden pesu 
hygieenisen puhtaaksi

Käyttötekstiilien 
omapesula

85°C 456 390
desinfioiva loppu- 
huuhtelulämpötila

kapasiteetti  
lautasta tunnissa

kiertovesipumpun 
teho Q max/l/min

6-32 kg 704 30 000
pesukapasiteetti  

Mielen ammattikoneilla
linkouksen g-kerroin 
nopeuttaa kuivumista

valmistettu ja testattu  
kestämään pesukertoja

Energiaa säästävää kuivausta

Lämpöpumpputekniikalla toimiva kuivausrumpu tiivistää pyykistä muodos-

tuneen vesihöyryn vedeksi ja käyttää tiivistyksessä kerätyn lämpöenergian 

uudelleen puhallusilman lämmittämiseen. 

Näin kuivausrumpu ei lämmitä asennuspaikan huoneilmaa kuten  

kondenssikuivaaja, kosteudenpoisto on tehokasta ja energiankulutus on 

jopa 60 % pienempi kuin perinteisten, kondensoivien kuivausrumpujen.

Mielen kuivausrumpu kuivaa pyykin asetettua kosteutta vastaavaksi, tasai-

sen kuivaksi ja kuohkeaksi kaikissa ohjelmissa. Elektroninen Sensitiv-jär-

jestelmä mittaa pyykin jäännöskosteuden tarkasti ja keskeyttää kuivausoh-

jelman, kun haluttu kuivuusaste on saavutettu. 

Faktoja Miele Professional astianpesukoneista:

• Ei tarvetta esipesupöydästöille - puhdasvesijärjestelmä eli jokaisessa 

pesuvaiheessa uutta vettä ottava pesutekniikka ei vaadi esihuuhtelua, 

sillä koneessa jatkuvasti vaihtuva puhdas vesi pesee astiat luotettavasti 

puhtaaksi

• Höyrykondensaattori eliminoi kuumista pesu- ja huutelulämpötiloista  

syntyvän höyryn, huuva tarpeeton

• Pesee kerralla 30 hengen yksinkertaiset ruokailuastiat

• Lyhin pesuohjelma mallista riippuen jopa vain 5 minuuttia

• Helppo sijoittaa: pöytätason alle, vapaasti seisovaksi tai ergonomisesti 

erilliselle jalustalle

• Kompaktit mitat: K 835 / L 598 / S 598 mm (PG 80xx) 

tai K 845 / L 598 / S 600 mm (PG 8130)

SUOSITTELEMME: 
PWM 507 Hygiene pyykinpesukone 
PDR 507 HP lämpöpumpputoiminen kuivausrumpu 
APCL 003 avojalusta, korkeus 30 cm
APCL 002 avojalusta, korkeus 15 cm
APCL 001 väliasennussarja

SUOSITTELEMME: 

PG 8059 (DOS) Hygiene astianpesukone +85°C 

PG 8099 Dry+ DOS astianpesukone +85°C 

PG 8055 Speed astianpesukone +70°C

PG 8130 astianpesukone +82°C

SW 40-60/89R avojalusta

Henkilökohtaista pyykinhuoltoa

Hoivakodeissa syntyy monenlaista pyykkiä, mikä vaatii myös 

pesulatoiminnalta tehokkuutta ja joustavuutta. Asukkaiden henkilö-

kohtaiset vaatteet tulisi huoltaa hellävaraisesti erilaiset tekstiililaadut 

huomioiden. Lisäksi suuri määrä sänkyjä edellyttää valmiuksia pestä 

peittoja, tyynyjä ja petauspatjoja sekä liinavaatteita. Lisäksi korkea-

tasoinen omapesula tarjoaa mahdollisuuden huoltaa kaikenlainen 

pyykki taloudellisesti ja joustavasti. Asukaspyykin huoltoon sopivat 

mainiosti tehokkaat ja pieneen tilaan sijoitettavat pikkujättiläis-sarjan 

pesukoneemme. Malli PWM 507 Hygiene on tehty nimensä mukaan 

korkeaa hygieniaa vaativan pyykin pesuun. 

UUTUUS



KEI
TTI

Ö

RU
OK

ASA
LI

PÄI
VÄH

UO
NE

SIIVOUS

PESUTUPA

HUOLTO-

HUONE
Siivouskeskuksen  
ratkaisut

Huoltohuone

Moppien ja siivousliinojen pesun lisäksi on huolehdittava myös 
muiden siivousvälineiden puhtaudesta. 

Siivousvälineiden pesu puhtaaksi on haasteellista ja erittäin tärkeää, sillä 

vain puhtailla siivousvälineillä voidaan saada puhdasta jälkeä aikaan.

Ammattikäyttöön valmistettu, kestävä Mielen lämpödesinfioiva pesu- 

automaatti kaikenlaisten siivousvälineiden pesuun:

- moppien levykehykset, teräväkuivaimet ja ikkunanpesimet

- pesuharjat ja astianpesuharjat

- sangot, tarvike- ja moppilaatikot

- työjalkineet

- yhdistelmäkoneiden imusuuttimet ja vetoalustat

Kuivaus

Suurin osa siivouspyykistä menee pesun jälkeen suoraan käyttöön, osa 

kuivataan välillä. Kaikki siivouspyykki suositellaan kuitenkin kuivattavaksi 

vähintään kerran viikossa. 

Mielen lämpöpumpputoimiset kuivausrummut ovat järkevä ja taloudel-

linen ratkaisu pieniinkin tiloihin helpon asennettavuutensa ja energia- 

pihiytensä ansiosta.

Pesu ja desinfiointi

Korkeaa hygieniaa vaativissa siivouskohteissa on ensiarvoisen tärkeää,

että siivouspyyhkeet ja mopit voidaan pestä ja desinfioida luotettavasti ja 

turvallisesti pesukoneessa. Miele MopStar60 ja MopStar80 -pesukoneissa 

on yhteensä 8 lämpö- tai lämpökemiallista desinfiointiohjelmaa erilaisin läm-

pötiloin ja eripituisin lämpötilan pitoajoin. Näin varmistetaan, että käyttäjä voi 

valita erilaisiin käyttötarkoituksiin parhaiten sopivia ohjelmia. Pesukoneen 

oma elektroniikka valvoo desinfiointitapahtumaa ja sen parametreja koko 

pesutapahtuman ajan ja mahdolliset pesutapahtuman virheet näytetään 

välittömästi koneen näyttöruudulla. Näin taataan, että haluttu hygieniataso 

on varmasti saavutettu.

SUOSITTELEMME: 

PG 8545 desinfioiva pesu- ja huuhtelukone alusastioille tai

DS 100 HXL desinfioiva pesu- ja huuhtelukone alusastioille,  

portatiiveille ja Oraksen suihkupäille ja letkuille
PG 8582 pesu- ja desinfiointikone hoivavälineistölle ja siivousvälineille  
sekä käyttöliuos- ja desinfiointipulloille 
UGT 44-60/85 kaappijalusta korotusjaloin

Hoivavälineistön puhdistus

Hoivakodin asukkaiden tutkimuksissa ja hoidossa käytettävän 

välineistön laadukas huolto on tärkeä  osa  infektioiden  torjunta-  

työtä,  joten osastolla  tapahtuvaan  välinehuoltoon tarvitaan riittävä 

ja tarkoitukseen soveltuva koneistus. 

Huoltohuonetyöskentelyssä noudatetaan aseptista työjärjestystä, 

joten on tärkeää, että eri toimintoihin ja erilaiselle välineistölle  

käytetään eri laitteita.  

RTU Patentti 15 min
mopit pesukoneesta 

valmiina käyttöön
esilinkous parantaa  

olennaisesti pesutulosta
siivousvälineiden pesu  

ja desinfiointi

Turvalliset prosessit

Huoltohuonetta käytetään välineistön puhdistukseen ja desinfektioon 

sekä puhdistettujen ja desinfioitujen hoitovälineiden säilytykseen. 

Desinfioivassa huuhtelukoneessa pestään alusastiat, portatiivit, 

virtsapullot ja virtsan keräysastiat. Hoivavälineistö, kuten saksien 

ja atuloiden sekä kovien siivousvälineiden, pesuun ja desinfiointiin 

käytetään erillistä pesu- ja desinfiointikonetta.  

Oikein huolletut välineet estävät välineitten kautta tapahtuvan tartun-

nan.  Välineitten huollon tavoitteena on mahdollistaa omalta osaltaan 

asukkaan hyvä ja turvallinen hoito. 

SUOSITTELEMME: 

PWM 506 Mopstar60 tai PWM 508 Mopstar80 

PDR 507 HP tai PDR 908 HP lämpöpumpputoiminen kuivausrumpu 
UO 40-73 nukkasihtijalusta pesukoneelle
UO 40-73 avojalusta kuivausrummulle
PG 8057TD DOS lämpödesinfioiva pesukone siivousvälineille
SW 40-60/80R avojalusta 

15883 A0 
standardien  
mukaisesti

600

PG 8582 

Lääkintälaitehyväksytty pesuautomaatti hoivavälineistön ja 

kovien siivousvälineiden pesuun ja desinfiointiin.  

Soveltuu myös mm. desinfiointi- ja käyttöliuospullojen puhdistukseen  

suorasuihkuvaunuominaisuutensa ansiosta. 
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Immer besser
Perustamisvuodestaan 1899 lähtien perhe- 
yhtiö Miele on noudattanut selkeää filosofiaa: 
Immer besser - Yhä paremmin. Tämä
yritysfilosofia on luonut vakaan pohjan
kuuluisalle laadulle, kestävälle kehitykselle ja
innovaatiovoimalle "Made in Germany". Se on
myös lupaus, joka antaa ammattikäyttäjälle
varmuuden oikeasta hankinnasta.

Vertaansa vailla
Tuotteiden ja palveluiden varmuus on peruste,
jonka vuoksi käyttäjät toistuvasti valitsevat
Mielen parhaaksi ja luotettavimmaksi merkik-
si. Myös toistuvasti myönnetyt kunniamai- 
ninnat, kuten MX Award, iF ja reddot Design 
Awards sekä saksalainen kestävän kehityksen 
palkinto osoittavat, että Miele on onnistunut 
myös muotoilun, laadunvalvonnan ja luonnon-
varojen järkevän käytön saralla.

Aitoa osaamista
Miele Professional on jo vuosikymmeniä 
kehittänyt ja valmistanut todella laaja-alaisesti 
korkealaatuisia pesulakoneita, astianpesu-
koneita, pesu- ja desinfiointikoneita sekä 
autoklaaveja. Huolellisesti valmistetut lisä- 
varusteet, kattavat neuvontapalvelut ja laaja 
huoltoverkosto mahdollistavat, että hankki- 
masi laitteisto saavuttaa aina parhaan mah-
dollisen suorituskyvyn ja taloudellisuuden.

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
(09) 875 97500
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional

© Miele Oy / Kaikki oikeudet pidätetään / 1120

Älykäs tapa vähentää ympäristökuormitusta on valmistaa tuotteita, jotka kestävät käytössä mahdollisimman kauan.


