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TANDA Steri
горизонтальний стерилізатор класу В на 18/23 літрів

Автоклав TANDA Steri - горизонтальний стерилізатор класу В на 18/23 літрів. Автоклав призначений для
стерилізації всіх типів медичних, стоматологічних, косметологічних інструментів в пакуванні та без
нього, текстильних виробів.
Адаптивність.
Режими стерилізації та конструкція апарату дозволяють максимально адаптувати прилад до потреб
вашої клініки. Виходячи з потоку пацієнтів можна вибрати стерилізатор об'ємом 18 або 23 літри.
Чотири цикли стерилізації підходять для всього спектру медичних і стоматологічних
інструментів, включаючи інструменти зі складною конструкцією.

Чотири цикли стерилізації підходять для всього спектру медичних і стоматологічних інструментів,
включаючи інструменти зі складною конструкцією. Режим «Пріон» спеціально розроблений для повного
знищення субмікроскопічних інфекційних частинок і вірусів.
Конструкція внутрішньої камери дає можливість максимально раціонально та ефективно
використовувати робочий простір.
Ергономічність.
Автоклав має компактні габарити та легко розміщується в стоматологічних кабінетах, салонах краси, де
часто існує проблема площ. Регульовані опори полегшують правильне позиціювання приладу.
Структура меню максимально спрощена. Цифрові та світлові показники показують результати
тестування, готовність до роботи та наступні етапи стерилізації. Ручка відкриття розташовується в
нижньому кутку дверцят.
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Доступ до резервуару з дистильованою водою простий і зручний. Верхня кришка легко відкривається
для наповнення і чищення. Наявність і обсяг води відбивається на передній панелі автоклава.
Технологічність
Потужна вакуумна помпа і вдосконалений цикл сушки забезпечують залишкову вологість на рівні менше
ніж 2%, а сучасний генератор пара починає роботу відразу після закінчення завантаження, зменшуючи
час стерилізації без втрати якості.
Контроль і відстеження основних параметрів стерилізації проводяться вбудованим мікропроцесором:
температура, тиск пару, час циклу, процеси охолодження і сушіння, перед- і поствакуум.
Контроль.
Автоклав TANDA Steri випускається у двох конфігураціях: із вбудованим принтером і без. Незалежно від
моделі інтерфейс автоклава передбачає можливість підключення зовнішнього принтера через порт RS
232.
Наявність принтера дає можливість здійснювати повний контроль і документувати повний процес
стерилізації: показники температури, час циклу, дані про вимикання і помилки.
Набір програм-тестів підтверджують готовність апарату до роботи та відповідність до заявлених
параметрам автоклавування.
Режими стерилізації класу В
Програма

Температура

Тиск

Перед-вакуум

Час сушіння

1

Час
стерилізації
4 хв

Стерилізація
цілісних
інструментів
без пакування
Стерилізація
цілісних
інструментів в
пакуванні
Стерилізація
пористих
інструментів
Режим «Пріон»

134 градуси за
Цельсієм

210 кПа

134 градуси за
Цельсієм

210 кПа

3

5 хв

9 хв

121 градуси за
Цельсієм

110 кПа

3

20 хв

18 хв

134 градуси за
Цельсієм

210 кПа

3

18 хв

9 хв

9 хв

Тести стерилізації
Для контролю і гарантії правильності проведення процесу стерилізації в автоклаві передбачено
використання контрольних тестів.
Тест Helix. Рекомендується робити щоденно. Тест призначений для оцінки щільності та
проникаючої здатності водяного пару в порожні об'єкти;
Тест B & D. Рекомендується проводити щомісяця. Тест використовується для контролю
проникаючої здатності пару при роботі з пористими об'єктами;
Вакуумний тест. Щоденне тестування проводиться для контролю тиску і стану гідравлічної
системи.
Автоклав TANDA Steri - все що потрібно для якісної та швидкої стерилізації.
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