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Crystofoli Vitale B, автоклав
Настільний автоклав для використання в стоматології з об'ємом 24 літри

Автоклав Crystofoli Vitale B - настільний автоклав для використання в стоматології з об'ємом
стерилізаційної камери 24 літри.
Важливість дотримання правил асептики й антисептики в стоматології життєво необхідна. Це
обумовлено специфікою роботи з високою можливістю бактеріальної й вірусної контамінації, як лікаря,
так і пацієнта. А також збільшення кількості пацієнтів були інфіковані вірусним гепатитом і
імунодефіциту людини.
У кожному стоматологічному кабінеті, незалежно від пропускної здатності та спрямованості, матеріали
та інструменти повинні зберігатися в стерильних умовах. З цією метою найчастіше використовуються
настільні автоклави різних модифікацій і обсягу.
Автоклав Vitale B спеціально розроблений для використання в стоматології. Стерилізатор має компактні
розміри й легко встановлюється в невеликих кабінетах. Устаткування має просту систему управління і
контролю. Стоматологічний інструмент розташовується на трьох висувних лотках.
При стерилізації використовується стандартний температурно-тимчасовий режим. Стерилізація
проводиться при 128 градусах протягом 16 хвилин. Весь цикл обробки становить 55 хвилин.
Стерилізатор Vitale B компанії Crystofoli - простий і надійний помічник стоматолога.
Клас В
Розмір корпусу автоклав: 730 мм х 465 мм х 465 мм
Об'єм стерилізаційної камери: 24л.
Розмір стерилізаційної камери: діаметр 250 мм, довжина 470 мм.
Потужність: 230 V, 2000 VA.
Кількість лотків у камері: 5 шт.
Вага: 53 кг
Об'єм резервуару для води: 4 л.
Режим сушіння: автоматичний (вакуумний)
Тип керування: електронно-механічний
Цикл стерилізації при температурі 121-134 градусів C та тиску 1,1: 2,1 бар становить 20 –
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3,5 хв.
Режим ручного циклу стерилізації: довільний
Цикл "розігрів-стерилізація-скидання тиску" в автоматичному режимі займає: 17,5 - 40 хв.
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