
LAVADORAS DE COMADRES 
& PAPAGAIOS 

Como resultado de um processo de pesquisa baseado nas necessidades e sugestões 
dos serviços de saúde, a MATACHANA disponibiliza ao mercado a Linha de 
Lavadora de Comadres  & Papagaios.

Os equipamentos são projetados para esvaziar os recipientes carregados com 
dejetos humanos, permitindo a descarga da matéria orgânica, além de lavar e realizar 
a termodesinfecção destes recipientes (comadres, papagaios, cubas, frascos, baldes 
e afins).

A linha conta com equipamentos compactos e versáteis podendo ser instalados na 
CME ou nas próprias unidades de internação.

Principais benefícios:

• Evitam a manipulação dos dejetos por parte da equipe de enfermagem
• Padronização no processo, pois tudo é realizado de forma automatizada
• Termodesinfecção asseguradas pelo princípio de A0 sem uso de desinfetantes 
químicos
• Tempo de ciclo rápido com flexibilidade de customização de programas
• Baixo consumo de água e energia



LPIN 60 SDTA/ LPIN 60 SDTA PA
Modelo

Características:
• Porta basculante com abertura frontal com opção de acionamento manual ou 
automático
• Suporte universal com capacidade para até 03 artigos variados
• Dispositivo de segurança que impede o operador de abrir a porta durante o ciclo
• Painel LCD com saída serial para conexão externa
• Câmara interna construída em aço inoxidável AISI 316
• Botão de emergência para interrupção do ciclo
• 03 opções de ciclo
• Jatos independentes para a limpeza interna e externa dos utensílios
• 02 Bombas dosadoras de químicos

Dimensões externas: 600 x 450 x 1500 mm (L x P x A)

LAVADORAS DE COMADRES 
& PAPAGAIOS 



LP AA SDTA

Características:

• Porta deslizante automática
• Suporte universal para: 01 comadre, 01 papagaio e 2 artigos variados
• Possuí 2 bombas dosadoras de químicos
• Sensor  Touch-less para abertura/fechamento da porta e início do ciclo de lavagem
• Dispositivo que impede o operador de abrir a porta durante o ciclo
• Botão de emergência
• Sistema de secagem por condensador
• Jatos independentes para a limpeza interna e externa dos utensílios com sistema de 
movimentação interna em formato “Vaivém”
• 03 opções de ciclo
• Câmara interna construída em aço inoxidável AISI 316
• Pedal opcional para abertura da porta 

Dimensões externas: 1700 x 655 x 660 mm (A x L x P)
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