
High-tech dezinfekce
pro maximální hygienu

Perfektní PRODUKTY s inovativní TECHNOLOGIÍ

Mycí a dezinfekční
automaty DISCHER



Mycí a dezinfekční automaty
Průkopnické zkušenosti ve zdravotnické technologii – od roku 1977

Mycí a dezinfekční automaty DISCHER byly vyvinuty speciálně pro bezpečnou a hygienickou péči
o sanitární nádoby. Díky komfortní obsluze a spolehlivosti jsou automaty využívány jak v domovech
pro seniory a pečovatelských zařízeních, tak i v nemocnicích.

Automaty DISCHER se vyznačují energeticky úspornými mycími systémy, nízkou spotřebou pitné vody
a snadnou údržbou. Modulární konstrukce a příslušenství, jako jsou např. nerezové skříně, police, výlevky,
držáky na nádoby a další, pokryjí jakékoli prostorové uspořádání a požadavky personálu.

Nejčastějším důvodem vypuknutí infekce způsobené legionellou v nemocnicích

a domovech pro seniory jsou rozvody pitné vody, které nejsou dostatečně

pročištěné. Příčinou je voda stojící v potrubí a armaturách příliš dlouho.

Spolehlivost a hygiena

AquaSafe – ochrana
před legionellou
• Minimalizuje výskyt legionelly

při úpravě vody

• Pravidelné pročišťování potrubí v ne -
moc  nicích a pečovatelských zařízeních

• Přístroje nabízejí výjimečné benefity
díky nastavitelným funkcím

• Dokumentace – data logger; separace
čerstvé a odpadní vody

• Sledováno, dokud není dosaženo
specifikovaného objemu nebo teploty,
teplé nebo studené

• Mimořádně vhodné pro novostavby

Studená voda se tak zahřívá a teplá
voda se ochlazuje, čímž nežádoucí
mikroorganismy, které mohou způsobit
vážný zápal plic, získávají optimální
podmínky pro svůj růst.

Umístění vysoce kvalitního mycího
a dezinfekčního automatu na správném
místě na konci potrubního systému,
předchází nehybnosti vody ve vodo -
vodním potrubí. Množství vody, které
je potřebné pro mechanické čištění
podkládací mísy, také součastně
propláchne potrubí.

Certifikovaná kvalita,
inteligentní technologie
• Certifikace dle DIN EN ISO 13485

a směrnice 93/42/EWG pro bezpečnost
lékařských zařízení

• Technologie zdokonalená díky
integrovanému řízení Multi-Controller

• TFT displej s grafickými symboly
zobrazuje programy mytí vč. teploty

• Integrovaný testovací / diagnostický
program pro údržbu / servis a nastavení
všech provozních parametrů

• Znalecký hygienický posudek DIN EN
ISO 15883-1 od nezávislého institutu
HYBETA



VÝHODY D3 technologie a produktové inovace

Přístroje DISCHER předchází
infekci

Hygienické normy jsou splněny díky
vysoce účinnému procesu dezinfekce,
která je v souladu s předpisy pro zdra -
votnickou techniku.

LCD textový displej

Uživatelsky přívětivý LCD textový displej
zobrazuje veškeré hlavní provozní para -
metry jako jsou kroky programu, teplota,
A0 cílová hodnota / aktuální a zbývající
čas, 3 standardní A0 hodnoty (např.:
60/600/3000).

Ekonomický provoz

Tlačítko ECO pro úsporu pitné vody
a energie. Lze zvolit dalších 26 programů.
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Tlačítko pro rychlý start

Tlačítko rychlého startu umožňuje spustit
uložený program mytí dle výběru; to usnad -
ňuje provoz a šetří čas ošetřovatelů.

D3 rotační tryskový systém

Systém se sám čistí a dezinfikuje
každých 24 hodin.

Rush-hour režim

Zařízení si „pamatuje“ dobu nejvyššího
vytížení a dopředu předehřeje přístroj.
Tím dochází k podstatnému zkrácení
délky procesu a zároveň k většímu výkonu
při nižší spotřebě energie.

Sušení Aqua Dry

Systém Aqua Dry suší sanitární nádoby
pomocí kondenzace vodní páry a chladí
je na požadovanou teplotu; je tak za -
bráněno rekontaminaci z nasátého
venkovního vzduchu.

Univerzální držák

Univerzální držák v mycí komoře pro va -
riabilní plnění standardně používanými
nádobami vč. XXL podkládacích mís,
močových lahví, věder na stolici atd.
Není nutná výměna držáku.

Výlevka odpadní vody

Trychtýřová výlevka bez okraje, aby
se zamezilo tvorbě zárodků, volně polo -
žená, s široko rozprašujícími tryskami
k oplachu z dezinfikovaného zásobníku
na vodu.



Specifika přístrojů 

NOVÉ STARÉ

DISCHER MASTER

DISCHER COMPACT

DISCHER PICCOLO
DISCHER PICCOLO

DISCHER BOY

DISCHER MODERNIZACE

Přednosti technologie
• 3 standardní A0 hodnoty (60/600/3000),

ostatní lze nastavit podle potřeby

• Tlačítko ECO pro úsporu pitné vody
a energie

• Rush-hour analýza – pro zkrácení doby
trvání procesu, dosažení vyšší kapacity
a snížení spotřeby energie

• Uživatelsky přívětivý VGA displej zobra -
zuje veškeré požadované provozní
parametry

• Data logger pro dokumentaci procesu
s možností připojení na ethernet (IP)
pro externí požadavky a analýzu poruch /
záznamy o šaržích.

• Externí 4 GB SD karta uchovává
provozní data a teplotní křivky

• Tlačítko rychlého startu umožňuje spustit
uložený program mytí

• 3 teplotní čidla zaznamenávají provozní
teplotu

• 2 roky kompletní záruka; volitelně
prodloužení na 5 let

Vysoce kvalitní materiály, optimální servis
• Vysoce kvalitní nerezové zpracování s jemným broušením

• Nerezová mycí komora se zaoblenými rohy při zachování stejné tloušťky materiálu

• Univerzání držáky nádob; není nutná výměna držáku

• Okamžitá provozní připravenost vč. 5 l CALLIGATOR (změkčovadlo)

• Dostupnost náhradních dílů s garancí min. 10 let

• 2 roky kompletní záruka; volitelně prodloužení záruky na 5 let

Spolehlivá hygiena, nízká spotřeba energií
• Samočisticí D3 rotační tryskový systém

• Rotující trysky v mycí komoře

• Volný přítok vody, je vyloučen zpětný vtok znečištěné vody do pitné vody

• Kompletní systém dezinfekce vodní nádrže, čerpadla, potrubí a trysek

• Nerezové labyrintové těsnění = hygienicky bezpečný uzávěr, bez tvorby zárodků

• Horkovzdušné sušení a automatické otevírání dvířek (volitelně)

• Prořezávač pytlíků na moč / sekret (volitelně)

• Hygienické a snadno udržovatelné ohýbané držáky



DISCHER COMPACT – minimalistický a výkonný
Podpultový přístroj se základními funkcemi pro profesionální použití 

Přístroj Compact je perfektní pro čištění
podkládacích mís, močových lahví
a věder na stolici; lze kombi novat
s přídavnými skříněmi atd. Má minimální
instalační rozměry, a proto je vhodný
i pro ty nejmenší prostory.

DISCHER Compact poskytuje
efektivní výsledky při čištění
a dezinfekci, je spolehlivý a bez -
pečný při provozu i údržbě.

Compact se základními požadovanými
funkcemi a rozměry přístroje, např.:
v = 860 mm, š = 500 mm, h = 570 mm.

Rozšiřitelný modulární systém umožňuje
kompletní vybavení místnosti.

Přednosti DISCHER COMPACT

• Lze zvolit 3 programy mytí s různými 3 A0 hodnotami, definované uživatelem

• Tlačítko rychlý start pro spuštění provozu / jednotlačítkový operační systém

• Podsvětlené tlačítko start; poskytuje vizuální informace, zda je jednotka
v provozu nebo k dispozici

• 3 teplotní čidla zaznamenávají provozní teplotu

• 2řadový textový LCD displej

• Volitelné funkce data logger, rush-hour režim, senzor úniku tekutin

• Nastavitelné nožičky pro vyrovnání nerovnosti podlahy

Výrazné usnadnění pro pečující personál

Optimální využití prostoru
se vzorovým přístrojem

Jednoduchá a bezpečná obsluha přístroje představuje pro pečovatele
více času na hlavní úkoly.

Díky univerzálnímu držáku není nutná výměna držáků nádob.

Variabilní ukládání nádob šetří zdroje energie a zvyšuje efektivitu.

KOMBINACE PRO

VYBAVENÍ POKOJE



DISCHER PICCOLO – mimořádně kompaktní
Nízká cena – vysoký výkon – kompaktní rozměry – spolehlivá hygiena

OPTIMALIZOVANÉ

MODELY
Výkonný přístroj –
s efektivními funkcemi
• Vysoce kvalitní nerezové zpracování

s jemným broušením

• Nekorodující materiál vodonosných částí

• Nízká spotřeba pitné vody a energie

• 6 přímo volitelných programů mytí:
3 A0 hodnoty volně nastavitelné

• Rush-hour režim – pro zkrácení doby
trvání procesu, dosažení vyšší kapacity
a snížení spotřeby energie

• 3 teplotní čidla zaznamenávají provozní
teplotu

• Volitelné funkce: data logger, automa -
tické otevírání dvířek

• Nastavitelné nožičky pro vyrovnání
nerovnosti podlahy

Vylepšený základní model čisticích a dezinfekčních systémů v péči o sanitární nádoby: jako volně stojící
nebo závěsný model, k dodání také s dodatečnou výlevkou

Menší přístroj určený k čištění podkládacích mís, močových lahví a věděr na stolici – nyní ještě výkonnější. DISCHER Piccolo nabízí
efektivní výsledky čištění a dezinfekce. Je spolehlivý, bezpečný a jednoduchý na obsluhu. Díky kompaktním rozměrům (š = 500 mm,
h = 570 mm, v = 1 240 mm) je možné použít Piccolo téměř všude, zvláště pak v menších místnostech.

DISCHER Piccolo má díky inteligentnímu oplachovacímu systému
nízkou spotřebu vody a velmi nízkou spotřebu energie. Uživatel může
díky rozšířeným variabilním možnostem osazení plně využít úsporný
potenciál přístroje.

Ekonomický provoz



DISCHER BOY – prostorově úsporná řada
Promyšlená technologie, vysoce kvalitní zpracování, spolehlivá hygiena

Mycí a dezinfekční automaty pro péči o sanitární nádoby jsou k dispozici v mnoha provedeních: jako volně
stojící nebo závěsný model, k dodání také s dodatečnou výlevkou vč. okrajového oplachu

Mycí a dezinfekční automaty DISCHER Boy s osvědčenou modulární konstrukcí nabízí díky nejmodernější technologii a pečlivému
zpracování perfektní řešení a kvalitní lékařskou techniku.

Přístroje s vysoce kvalitním zpracováním a jemným broušením jsou připravené k okamžitému připojení a umožňují tu nejjednodušší obsluhu
při zachování optimálních výsledků mytí a dezinfekce. Prostorově úsporná a kompaktní konstrukce se společně s technikou mycí komory
optimálně přizpůsobí daným prostorovým možnostem.

Přednosti produktů
DISCHER BOY

a DISCHER MASTER

• 3 standardní A0 hodnoty (60/600/3000), ostatní
lze nastavit podle potřeby

• Tlačítko ECO pro úsporu pitné vody a energie

• Tlačítko rychlého startu programu

• Rush-hour režim – pro zkrácení doby trvání
procesu, dosažení vyšší kapacity a snížení
spotřeby energie

• Uživatelsky přívětivý VGA displej ukazuje veškeré
požadované provozní parametry

Volně stojící modely

Závěsné modely

DISCHER Boy 950 H DISCHER Boy 500 H

DISCHER Boy 950 S DISCHER Boy 500 S DISCHER Boy Plus

DISCHER data logger

Data logger pro dokumentaci procesu s možností
připojení na Ethernet (IP) pro externí požadavky
a analýzu chyb. Data logger zaznamenává
veškeré provozní parametry, což zajišťuje
maximální provozní spolehlivost přístroje.



DISCHER MASTER – pro vybavení celé místnosti
Promyšlená technologie, ergonomický design, spolehlivá hygiena

• Data logger pro dokumentaci procesu
s možností připojení na ethernet (IP)
pro externí požadavky a analýzu poruch /
záznamy o šaržích

• Externí 4 GB SD karta k ukládání provozních
dat a teplotních křivek

• Integrovaný testovací / diagnostický
program pro údržbu / servis a nastavení
všech provozních parametrů

• 3 teplotní čidla zaznamenávají provozní
teplotu

• 2 roky kompletní záruka; volitelně
prodloužení na 5 let

DISCHER Master 900.1 DISCHER Master 1350.1
s výlevkou 450 mm 

DISCHER Master 2250.1
s výlevkou 450 mm 

DISCHER Master 2700.3
s výlevkou 450 mm 

Možnosti kombinací a rozšíření

horní skříňka

výlevka

Mycí a dezinfekční automat spodní skříňka

umyvadlo

armatury volitelně

dřez

horní skříňka vysoká skříňkanerezová police

Snadno kombinovatelná řada
Master s možností rozšíření –
pro každou prostorovou situaci

Rozsáhlá nabídka vybavení a příslušenství
umožňuje optimální přizpůsobení každé situaci:
od umyvadla a/nebo výlevky vč. oplachování
okrajů, také s baterií, až po nerezovou polici
pro sanitární nádoby, jako jsou např. Master
kombinace 2700.3 (viz obr.)



Zařízení odpovídá standardu DIN 15883
s hodnotou kontroly A0 původního systému

Ušetřete díky technické modernizaci starších mycích
a dezinfekčních automatů. Výsledek kompletní sanace
odpovídá technicky novému přístroji, vč. 2leté záruky.

Toto zařízení je…
staré více než 30 let!

Nyní je modernizované

a jako nové!
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PŘÍSLUŠENSTVÍ – nerezová police, skříňky
Hygienické, praktické, snadno udržovatelné

DISCHER nerezová police

Nerezovou polici lze namontovat přímo
na zeď jako přidržovací lištu, nebo je
k dostání jako celý stojan. Je velmi snadné
udržet různá provedení hygienicky čistá.
Nerezovou polici jednoduše sundáte ze stěny
nebo vyjmete moduly a vyčistíte je v mycím
a dezinfekčním automatu DISCHER.

Díky speciálně konstruovaným zásuvným
dílům je systém velmi flexibilní a umožňuje
zavěšení močových lahví, podkládacích mís
a dalších sanitárních nádob. Nerezovou polici
lze kdykoliv přizpůsobit vašim individuálním
potřebám.

Rozsáhlá nabídka vybavení
a příslušenství umožňuje
optimální přizpůsobení
každé situaci: od umyvadla
a/nebo dřezu a/nebo výlevky
vč. oplachování okrajů, také
s baterií, až po nerezovou
polici pro sanitární nádoby.

JAKO NOVÉ – modernizace starších přístrojů
Promyšlená technologie a kvalitní zpracování pro váš starší přístroj

Technická modernizace starších mycích a dezinfekčních systémů pro sanitární nádoby:
DISCHER metoda s certifikací a plnou zárukou po dobu 2 let! Servis s kvalitativními standardy DISCHER
podle stavu nejnovější zdravotnické techniky.

Poptávka po tomto nenákladném opatření se neustále zvyšuje, protože údržba přístrojů nevyžadují žádné složité schvalovací procesy.
Modernizace přístojů se provádí přímo na místě. Vážná opotřebení, která ovlivňují funkčnost starších jednotek, jsou důvodem pro
nezbytnou modernizaci na nejvyšší technologické úrovni.

POTOM
PŘEDTÍM
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Dodávky

Platí výhradně prodejní a dodací podmínky 
Miele.

Balení

Všechny přístroje jsou pro přepravu řádně 
zabaleny.

Uvedení do provozu

První uvedení přístroje do provozu 
a zaškolení pracovníků obsluhy provádí 
servisní služba Miele.

Záruka

Na stroje, přístroje a zařízení pro profesi-
onální používání poskytujeme záruku dle 
zákona. Záruka se nevztahuje na součásti 
podléhající rychlému opotřebení a na 
škody vzniklé neodborným používáním.

Servisní smlouvy

Možno uzavřít servisní smlouvu o preven-
tivních prohlídkách.

Jistota originálu

Značkový servis Miele

Servisní síť po celé České a Slovenské republice

Technika

Přístroje jsou připraveny pro připojení 
1N 230 V.  
Zvláštní napětí na vyžádání.

Validace firemním servisem

Provádíme validace IQ - OQ - PQ mycích 
a dezin fekčních automatů Miele dle vy-
hlášky MZ č. 306/2012 Sb. 

Poznámka

Změny technického vybavení a konstrukce 
a chyby vyhrazeny.


