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A10B/A50B
нове покоління автоклавів класу В швидкої стерилізації

Автоклав A10B/A50B – нове покоління автоклавів класу B для швидкої стерилізації з об'ємом камери 5/10
літрів.
Швидка та якісна стерилізація забезпечується за рахунок технологій нового покоління - попередньої
вакуумізації та вакуумного сушіння. Інструмент готовий до використання через 11 хвилин після
завантаження!
Швидкість. Вся програма стерилізації становить 11 – 15 хвилин, включаючи триразову
вакуумізацію, сам процес стерилізації та сушіння. У цей цикл входять функції «попередньої
вакуумізації» та «вакуумної сушки». Швидкісне автоклавування забезпечує швидкий обіг
інструментів, що особливо важливо у стоматології та стоматологічній імплантації.
Безпека. 3-кратна вакуумізація швидко видаляє холодне повітря з порожнин в інструментах,
сприяючи повному проникненню пари. Це гарантує якісну стерилізацію і рівномірно нагріває
інструмент, попереджаючи його пошкодження.
Технологія сушіння нового покоління. Функція вакуумного сушіння запобігає пошкодженню
інструментів високою температурою в анаеробних умовах. Стерилізація запакованих інструментів
стає бездоганною.
Області використання. Відповідно до стандартів ЄС автоклавування класу B застосовується до
упакованих та неупакованих інструментів, порожніх інструментів A та B типів, інструментів та
набору інструментів для встановлення імплантатів, ортодонтичних інструментів, інтраоральних
сканерів, електричних моторів.
Ергономічність. Стерилізаційна камера має прямокутну форму. Це дозволяє використовувати
весь об'єм камери; у камері округлої форми не використовується 30% простору. Автоклав серії А
на 10 літрів має таку ж ефективну стерилізаційну площу, як і автоклав з циліндричною камерою
на 18 літрів.
Простота у використанні. Автоклав має компактні, компактні розміри. Фази стерилізаційного
циклу відображаються на кольоровому LED-екрані
Стерилізація В класа – всего за 11 хвилин!
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