clinitherm baby

Torr uppvärmning av babyflaskor och
sprutor

Spädbarn är känsliga patienter. Hygien är mycket
avgörande när det gäller uppvärmning av barnens
näring. Barkey clinitherm baby värmer babyflaskor
säkert, torrt och utan risk för kontaminering med
bakterier.

Fördelar:

En hygienisk nödvändighet
Av hygienskäl är en torr, bakteriefri hantering
viktig vid uppvärmning av babyflaskor. Det har redan bevisats att vattenbad medför risk för bakteriebildning och
bakterieöverföring: eftersom kombinationen av vatten med
händerna och flaskornas ytor leder till kontaminering och
korskontaminering.
De risker som dessa våta metoder utgör måste undvikas.
Den exklusiva tekniska lösningen för daglig klinikrutin är
Barkey clinitherm baby. Denna flaskvärmare värmer helt
torrt utan luftcirkulation och fläktar.

• Adaptrar för användning av olika flaskor / sprutor och
diametrar (tillval)

• Avsedd för säker uppvärmning av näring för spädbarn
• Hög hygienisk standard på grund av torr uppvärmning
• Passar för olika flaskstorlekar och diametrar

• Enkel hantering med av / påomkopplare
• Steglös temperaturjustering mellan +20 °C till +60 °C
• Finns i olika storlekar
• Säkerhet tack vare rundade kanter
• Enkel rengöring genom desinfektion med wipes
• Adapters för diskmaskin
• Elektroniskt och mekaniskt

Säkerhet som högsta prioritet
Värmaren, som består av en robust och korrosionsskyddad
aluminiuminsats, är utrustad med en elektronisk temperaturinställning som är steglöst justerbar. Att bli skållad, till
exempel från barnmat som övervärms i en mikrovågsugn
kan uteslutas. Uppmärksamhet har också ägnats åt ljudnivån: dessa enheter är tysta. Därför kan de också användas direkt på förlossning och neonatal enheter.

Praktisk in i minsta detalj
Hygien är högsta prioritet på förlossning och neonatal
enheter. av detta skäl finns värmare med utbytbara och
diskmaskinsäkra hållare om det behövs. De släta ytorna
på dessa insatser möjliggör enkel rengöring och desinficering med hjälp av wipes.

Reducerblock / Flaskvärmare clinitherm baby för två flaskor

Reducerblock

O R D E R I N F O R M AT I O N

Produktbeskrivning

Order#

Clinitherm baby 10/120, Ø 54mm

BK21510026

Clinitherm baby 6/120, Ø 54mm

BK21510024

Clinitherm baby 2/120, Ø 54mm

BK21510021

Reducer Block clinitherm baby 6/120, Ø 54mm, från 120mm to 80mm

BK21510061

Reducer Block clinitherm baby 6/120, Ø 54mm, från 120mm to 60mm

BK21510069

Uttagbar krok för att reducera insatsen clinitherm baby, 4mm, V4A

BK41510873

www.kanmed.se

Kanmed AB
Gårdsfogdevägen 18B
16867 Bromma
T. +46 856 48 06 30
info@kanmed.se

