Třída B
Vacuklav® 24 BL+
S EXTRA DLOUHOU KOMOROU
Tento koncept vychází z klasického přístroje P ro class s tím rozdílem,
že vše je optimalizováno pro délku komory 60 cm. P řístroj Vacuklav®
24 BL+ je v kategorii malých parních sterilizátorů unikátní právě
délkou své komory a stává se skvělým pomocníkem při sterilizaci
laparoskopických i jiných dlouhých nástrojů a materiálů. H luboké
vakuum během předsterilizačních frakcinací umožňuje bezpečnou
sterilizaci dutých nástrojů. P řístroj svou konstrukcí vyžaduje pevné
připojení na vodu a odpad. Je vhodný například pro přísálovou
sterilizaci.

Obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•

Univerzální program
Rychlý program S
Rychlý program B
Šetrný program
Prion program
Bowie and D ick test
Vakuový test

Technická data:
rozměry:
objem komory:
váha:
napájení:
příkon:

vnější 75 cm × 42,5 cm × 48,5 cm
vnitřní ø25 cm × 60 cm × 57 cm
podnos 55 cm × 19 cm × 2 cm
29 litrů
51 kg
230 V/50 Hz
2.500 W

PROCLASS
PLUS V KVALITĚ VACUKLAV®+
Dva systémy
I tato řada přístrojů umožňuje volbu dle podmínek v místě instalace.
Připojte Vacuklav 23-B+ nebo Vacuklav 31-B+ do elektrické sítě
a sterilizujte. P řístroje nepotřebují kromě elektrické zásuvky žádné
další připojení.
Vacuklav 24-B+ nebo Vacuklav 30-B+ vyžadují připojení k odpadu
a ke zdroji upravené vody (úpravna vody, místní rozvody upravené
vody, zásobník atd.) M írné nepohodlí při instalaci vyvažují
bezobslužnou dodávkou vody a vypouštěním odpadní vody. Vyšší
výkon vodní vakuové pumpy v kombinaci s automatickou dodávkou
vody šetří čas i peníze.

Data v bezpečí
Díky ME LAnet Boxu lze data o sterilizačních cyklech posílat po místní
síti. D íky tomuto zařízení se Vacuklav + stává webovým serverem,
jehož informace se zobrazí na jakémkoliv internetovém prohlížeči.
Samozřejmostí zůstává možnost uchovávat data o cyklech na paměťové
kartě, tisknout protokoly nebo štítky. Je vhodný pro všechna umístění
vyžadující sterilizační cykly třídy “B” s rychlým průběhem.

Obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•

Univerzální program
Rychlý program S
Rychlý program B
Šetrný program
Prion program
Bowie and D ick test
Vakuový test

Technická data:
Vacuklav® 30 B+ Vacuklav® 31 B+

Vacuklav® 24 B+

Vacuklav® 23 B+

velikost komory: 35 cm × ø25 cm

45 cm × ø25 cm

objem komory:

18 litrů

22 litrů

maximální
vsázka:

5 kg nástrojů
2 kg textilu

rozměry:

42,5 cm × 48,5 cm × 57 cm

42,5 cm × 48,5 cm × 66 cm 42,5 cm × 48,5 cm × 72 cm

váha:

44 kg

49 kg

napájení:

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

příkon:

2.500 W

2.500 W

5 kg nástrojů
1,8 kg textilu
44 kg

7 kg nástrojů
2,5 kg textilu

7 kg nástrojů
1,8 kg textilu
48 kg

PREMIUMCLASS
PLUS V KVALITĚ VACUKLAV®+
U tohoto přístroje se snoubí design a komfort s vysokou účelností
a extrémní rychlostí. Je-li potřeba sterilizovat nástroje velice rychle, je
tento přístroj ideální volbou. D íky několika patentovaným technologiím
je přístroj schopen sterilizovat materiál již za 8 minut! Včetně sušení
se tento čas prodlouží na 9 – 10 minut. I přes extrémně krátké doby
na sterilizaci materiálu odpovídá přístroj všem požadavkům českých
i evropských norem a vyhlášek. M oderní design, velký grafi cký displej,
intuitivní a jednoduché ovládání, to vše činí z tohoto přístroje, spolu
s jeho rychlostí budoucnost malých parních sterilizátorů. Čas jsou totiž
peníze a v medicíně to platí dvojnásob!
I tato řada přístrojů nabízí typy volně stojících přístrojů Vacuklav 43-B
a Vacuklav 41-B, které potřebují pouze připojit k elektrické energii,
a přístroje s pevným připojením k vodě a odpadu Vacuklav 44-B
a Vacuklav 40-B. Všechny typy mají integrovaný slot pro paměťové
karty a síťové rozhraní. Z ůstává samozřejmě možnost všech klasických
způsobů dokumentace.

Obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•

Univerzální program
Rychlý program S
Rychlý program B
Šetrný program
Prion program
Bowie and D ick test
Vakuový test

Technická data:
Vacuklav® 40 B
přípojený k vodovodu

Vacuklav® 41 B
samostatně stojící

Vacuklav® 43 B
přípojený k vodovodu

velikost komory: ø25 cm × 35 cm

ø25 cm × 45 cm

objem komory:

18 litrů

22 litrů

maximální
vsázka:

6 kg nástrojů
2 kg textilu

7 kg nástrojů
2,5 kg textilu

rozměry:

45 cm × 50 cm × 55 cm

45 cm × 50 cm × 68 cm

váha:

56 kg

napájení:

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

příkon:

3.400 W

3.400 W

58 kg

57 kg

Vacuklav® 44 B
samostatně stojící

59 kg

