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ČESKÁ VERZE



CDD 1050 / 1060 / 1090

nepřekonatelný
komfort, ochrana, kvalita

Manipulace: Univerzálně koncipovaný rám s

držákem velmi snadno umožňují perfektní vkládání

a  polohování podložních mís, močových lahví,

vložných mís na  stolici  apod.  Stiskem tlačítka lze

spustit  šest standardních programů; volitelné

parametry jsou  volně nastavitelné pro dosažení

požadované Ao-  hodnoty (individuální nastavení

desinfekce). Průběh  programu je  dobře  čitelný  na

textovém LCD displeji.

Ochrana: Vyprazdňování nádob nastane

automaticky, jakmile zavřete dvířka zařízení.

Zvyšujeme tak bezpečnost, hygienu a eliminujeme

zápach. Speciální izolace zajišťuje minimální

provozní hluk. Opětovné otevření dveří může být

provedeno až po úplném ochlazení oplachovaných

nádob. Tím je obsluha dokonale chráněna před

opařením.

Maximální zátěž: Plášť přístroje, stejně tak jako

mycí komora jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli (320s

granulace), a tak snesou velmi vysoké zatížení.

Speciálně tvrzené vnitřní stěny jsou vyrobené z

hlubokotažené nerezové oceli typu AISI 316 a

odolávají proto dobře vysoké teplotě a tlaku vody

v mycím cyklu.

bezkonkurenční
účinnost, hygienická bezpečnost,

desinfekční systém

Čištění a dezinfekce: Chytré uspořádání dvanácti

multifunkčních výkonných trysek ve  spojení  s

velkokapacitním čerpadlem (400 l / min) zaručuje

energeticky účinné čištění a dezinfekci všech

oplachovaných nádob na požadovanou Ao-hodnotu.

Úplné vyprázdnění: Podle EN ISO 15883 s e

nádoby,  čerpadla a potrubní systémy po každém

mycím cyklu automaticky zcela vyprázdní. Takto je

zamezeno opětovné kontaminaci.

Zabezpečení hygieny: Díky našemu inovativnímu a

patentovanému nepřímému chlazení bez nasávání

čerstvého vzduchu zvenku (volitelně s podporou

ventilátoru), je jakákoliv opětovná kontaminace

vyloučena. Účinně tím předcházíme úniku

nebezpečného aerosolu do okolního prostředí.

Systém dezinfekce 24: Tato inovativní funkce

poskytuje záruku ještě větší hygienické

nezávadnosti , protože všechny čisticí komponenty

systému jsou  dezinfikovány podle Ao-600, pro

případ, kdy by Geysir nebyl použit po dobu delší než

24 hodin.

Rozměry, varianty, ošetřovatelské kombinace…

Inovativní myčky podložních mís série Geysir jsou k dispozici v provedení šířky 90 cm, 60 cm a 50 cm.

V závislosti na vybavení dodáváme modely závěsné na zeď, stojanové, vestavěné nebo pod pracovní desku.

Ve spojení s lékařským nábytkem Lischka ProLine jsou šité na míru pracovních stanic v mnoha možných

provedeních a variantách, s předním plněním pracovního prostoru, což umožňuje velmi snadnou péči o

vnitřní nerezovou komoru (ProLine nerez) a o volitelně upravené venkovní plochy s práškovým nástřikem ve

všech barvách odstínů RAL (ProLine barva).



basic Ekonomický 

základní model

Charakteristika: Vítěz třídy. Je cenovým opakem oproti ostatním myčkám.

Základní typ myčky Geysir disponuje certifikací dle EN ISO 15833-1 / 3 a

inovativním systémem vysokotlakého čištění. Kompaktní design je vhodný

zejména pro domovy a pensiony pro seniory a domy s pečovatelskou

službou.

Přednosti: Všechny hlavní přednosti myček podložních mís Lischka jsou k

dispozici již v základní sérii Geysir. Extrémně odolná nerezová AISI 316 mycí

komora s  bezúdržbovým systémem labyrintového těsnění, systém

vysokotlakého čištění 400 l / min, systém výkonných trysek, kontrola

mikroprocesorem a další.

classic Vysoká úroveň 

hygienického standardu

Charakteristika: Allrounder - univerzální model myčky podložních mís 
série classic. Myčky podložních mís řady classic nabízejí mnoho variant 
úprav a možností, a tak umožňují konfigurovat zařízení pro uspokojení 
nároků na individuální komfort a hygienické normy.

Přednosti: Hodnota tepelná dezinfekce je volně definovatelná, až do

maximální Ao-600. Volitelně: sledování množství dávkování, monitorování

teploty, připojení pro demineralizovanou vodu a centrální rozvody páry,

rozhraní pro dozor nad zařízením, inovativní funkce zabezpečení, jako je

24h systém desinfekce při odstavení či nepoužívání déle jako 24 hodin a

další.

premium Mnoho možností 

volitelného vybavení

Charakteristika: Technický průkopník. Prémiová řada myček podložních 

mís má řadu inovativních hygienických vlastnosti - to je ideální pro náročné

řízení hygieny v lékařských odborných ústavech a zdravotnických 

zařízeních.

Přednosti: Integrovaný 24h systém dezinfekce s Ao-600 automaticky 

zajišťuje hygienickou bezpečnost na nejvyšší úrovni. Využití auto- 

desinfekčního hygienického systému je dalším účinným prvkem pro 

následné řízení dezinfekce.



standardní výbava a možnosti

Shoda

C 0633 podle 93/42/EWG • • •

Hygienická zpráva a certifikace podle EN ISO 15883-1/3 • • •

Úplné vyprázdnění podle EN ISO 15883-1 • • •

DVGW ověření (EN 1717) • • •

Materiál a konstrukce

)

Čistící a desinfekční systém

Systém výkonných trysek 7 + 5 rotačních výkonných trysek • • •

Vysokotlaké čerpadlo (0.75 kW) pro silné čištění (400 l/min) • • •

Termální desinfekce volitelná až do A -300
0

• • •

Termální desinfekce volitelná až do A -600
0

– •

Uzavřený chladicí systém bez příjmu okolního vzduchu venčí 
a bez vody

• • •

Patentovaný pomocný ventilátor pro uzavřené zpětné ochlazení 
systému

– •

24h automatický desinfekční systém podle EN ISO 15883-1 
(5.3.1.2)

– •

Usnadnění použití

Univerzální držák nádob s hygienicky čistým tlačným třmenem,
vyměnitelný bez nářadí

• • •

Hospodárné a efektivní řízení dezinfekce • • •

LCD displej s přehledným textovým zobrazením a indikací 
průběhu programu

• • •

Mikroprocesorové řízení pracovních programů • • •

Automatické otevírání dveří – •

Akustický signál – •

Monitoring dávkování desinfekce –

Monitorování procesu vyhřívání –

Přídavné dávkovací čerpadlo s hlídačem nízké hladiny –

Údržba

Přístup do technické části • • •

Komfortní bezpečnostní zámek technického prostoru – •

Centrální ovládací základna (rozhraní pro monitoring zařízení) – •

Automatické hlášení poruchy přenášené přes rozhraní –

Přídavné komponenty

Kryt přístroje CDD 1060/1090 (pracovní výška 900 mm) •

Dvojitý zadní kryt CDD 1050/1060 –

Sokl pro chemii CDD 1050 pro skladování kontejnerů • – –

Sokl/chemická základna CDD 1050/CDD 1060 bez/se 
zámkem

–

Nástěnný držák CDD 1050 –

Vestavěné šasi CDD 1050 s policí na chemii, oplachovou 
cisternou s pneumatickým ovládáním s/bez zámku, s/bez WC

–

Barevný čelní panel –

Příprava pro domácí vodovodní přípojky –

Příprava pro domácí rozvody páry –

Napájecí tryska oplachu s / bez dezinfekce pro nemocniční 
dřez

–

•
standardní výbava volitelná 

výbava
– 

není dostupné



Vysokotlaké čistící a desinfekční zařízení série

Geysir pro vyšší stupeň hygieny, bezpečnosti a efektivity

Moderní technologie se často orientují na perfektní řešení přírody. Naši inženýři si vzali za příklad

elementární sílu Země a vytvořili novou generaci myček podložních mís, které definují  nové

maximum hygieny bezpečnosti a účinnosti.

Inovativní systém vysokotlakého mytí řady Geysir – basic, classic a premium – zajišťuje,

výkonem 400 litrů / minutu - silou maximálního účinku, dokonalé vyprázdnění a vyčištění nádob

pacientů. Výkon dezinfekce může být nastaven až na A0-600. Podle normy EN ISO 15883- 1/3 je

zajištěno, že všechny choroboplodné zárodky jsou spláchnuty do odpadu a držák nádob a vnitřní

stěny komory jsou dokonale umyty.

Skutečnost, že je tohoto dosaženo velmi šetrně k životnímu prostředí, je dalším důkazem záměru

důsledného vývoje konstrukce spotřebičů značky Lischka: mikroprocesorem řízené mycí cykly,

dvanáct multifunkčních vysokotlakých trysek, až 99 volně volitelných mycích programů,

zajištění  požadované úrovně čistoty a dezinfekce (popřípadě až A0-600),  a to vše navzdory

nízké spotřebě energie a vody.

Jednoduchost použití a přehledný displej dělá každý GEYSIR spolehlivým a pohodlným

spolupracovníkem v provozu stanice. Ve dne i v noci, po celá desetiletí. Materiály a konstrukční

částí řady Geysir jsou  navrženy pro dlouhou životnost a zajišťují vysokou odolnost vůči

chemikáliím a mechanickému namáhání. Nevyžadují žádnou složitou údržbu.

Bezpečnost, hospodárnost a komfort - to vše v sobě spojuje novou generaci myček podložních

mís  pokrokovým způsobem. Také na základě ekologických aspektů jsou  přístroje  Lischka

GEYSIR pro  nemocnice, lékařské praxe a domy s pečovatelskou službou dobrou volbou. S

flexibilními servisními službami chceme zajistit, aby tyto výhody zůstaly jako trvalý benefit

našich přístrojů a vašeho pohodlí.
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