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■ Urządzenie o wysokiej jakości, firmy Elma, z 3-letnią gwarancją
■ Masywna budowa - urządzenie małogabarytowe, model stołowy lub do zawieszenia na ścianę
■ Ciśnienie pary 4,5 bar przy najwyższej technice bezpieczeństwa
■ Stałe ciśnienie pary dzięki wysokiej wydajności grzania
■ Adapter Luer-Lock do czyszczenia wnętrza instrumentów kapilarnych
■ Urządzenie zarejestrowane jako produkt medyczny klasy I 

Elmasteam 45 med

Nowy standard w czyszczeniu parą instrumentów chirurgicznych

Medycyna, higiena



Elmasteam 45 med 
Twój zaufany pomocnik do czyszczenia problematycznych instrumentów

Pewne grupy instrumentów, jak np. frezy, wiertła i instrumenty kapilarne często nie są wystarczająco czyste w wyniku przeprowadzenia 
standardowego procesu przygotowania w urządzeniu czyszcząco - dezynfekującym. 

Urządzenie czyszczące parą Elmasteam 4 5 med jest idealnym rozwiązaniem do czyszczenia wstępnego skomplikowanych instrumentów, 
gdzie za jego pomocą można zmniejszyć do minimum liczbę niedostatecznie oczyszczonych instrumentów, które wymagają 
ponownego czyszczenia. W ten sposób czyści się z łatwością za pomocą Elmasteam np. wiertła diamentowe.
 
Tak samo można oczyścić wstępnie za pomocą Elmasteam 45 med lumen instrumentów kapilarnych. W tym celu instrumenty można 
podłączyć łączem Luer-Lock bezpośrednio z rękojeścią (przewodem 1,3 m). Do czyszczenia wstępnego instrumentów kapilarnych 
bez łącza Luer-Lock jest dostępny zestaw adapterów j( ako akcesoria opcjonalne). 

Elmasteam 45 med występuje w dwóch opcjach:

• Elmasteam 45 med basic: 
napełnianie m  anualne za pomocą 
zintegrowanego lejka

• Elmasteam 45 med P: 
napełnianie automatyczne
za pomocą podłączenia do wody 
z tylu urządzenia 

Przykłady zastosowań - przed i po czyszczeniu 
Kleszcze hemostatyczne      Pinceta  Wiertło diamentowe Frez diamentowy - w przybliżeniu

Zanieczyszczenie - krew Zanieczyszczenie - krew Zanieczyszczenie - mączka kostna

• Zawieszki do montażu na ścianie 
(zawieszanie na ścianie - akcesoria 
opcjonalne) 

• Zawór do łatwego 
odkamieniania 
urządzenia 

•Automatyczne doprowadzenie
wody (tylko w Elmasteam 45

med P)

• Zajmuje tylko 25 x 31 cm powierzchni

• Włącznik główny
i doprowadzenie zasilania

 Użyte zdjęcia © www.mittelohr.de



Aby zredukować odstępy między kolejnymi konserwacjami zaleca się stosowanie wody demineralizowanej.  Jeśli zaś będzie 
stosowana woda miejska, urządzenie musi być, zgodnie z instrukcją obsługi, regularnie odkamieniane za pomocą zestawu do 
płukania.  

Jakość i bezpieczeństwo 

JAKOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO dla producenta urządzeń - firmy Elma - są zawsze priorytetami. 
Oznacza to, że w urządzeniach są zastosowane tylko wypróbowane komponenty i wysokiej jakości materiały. 

Użytkownik może czuć się bezpiecznie dzięki kontroli technicznej TÜV wg DIN EN 61010-1 i wysokim standardom. Konstrukcja 
"dwóch komór" rozdziela konsekwentnie system prowadzący wodę od elektryki. Obszar elektryki jest w ten sposób zabezpieczony przed 
ewentualnymi nieszczelnościami, co znacznie redukuje niebezpieczeństwo/  awarię urządzenia.

Zbiornik ciśnieniowy wypełniony ok. 3,3 litra jest wykonany ze specjalnego materiału. Zintegrowane w zbiorniku grzanie "oddaje" swoją 
energię do wody. W ten sposób wydłuża się trwałość grzania także w przypadku pracy z wodą z sieci. Zaleca się stosowanie wody 
demineralizowanej. W przypadku zgodnego z instrukcją użytkowania zwykły okres gwarancji wydłużyć do 3 lat (z gwarancji są wyłączone 
elementy zużywalne).

•Grzanie:
- krótki czas nagrzewania
- duża dostępność pary
- łatwe odkamienianie/
czyszczenie zbiornika
- trwałe 

• Elastyczna rękojeść 
(przewód 1,3 m) z 
łączem Luer-Lock i 
standardową dyszą 

• Łatwa obsługa manualna urządzenia Elmasteam 45 med
basic: wodę wlać przez zintegrowany lejek, zakręcić i
nagrzać urządzenie

• Wyświetlacz:
przejrzysty, ciągła
kontrola stanu pracy
urządzenia
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Dane techniczne

220 - 240

50 / 60

2800

2850

2130

2180

Napięcie (V)

Częstotliwość (Hz)

Maks. pobór mocy - med basic (W) 

Maks. pobór mocy - med P(W) 

Moc nominalna przy 230 V - med basic (W) 

Moc nominalna przy 230 V - med P (W) 

Obudowa - materiał PC/ABS

Wymiary szer./gł./wys. (mm) 290 / 320 / 420

Nr-y zamówienia:

Elmasteam 45 med basic  
bez pompy,  
z rękojeścią (przewód 1,3 m) 
i łączem Luer-Lock

106 9299

Pojemnoć zbiornika ciśnieniowego (litry)4,0

Maks. pojemność (litry) 3,3

4,5

155

135

6,75

Ciśnienie robocze (bar)

Temperatura pary w zbiorniku (°C) 

Temperatura pary w dyszy (°C) 

Waga pustego - med basic (kg)

Waga pustego - med P (kg) 8,05

Elmasteam 45 med P 
z pompą,  
z rękojeścią (przewód 1,3 m) 
i łącze Luer-Lock

106 8910

Dostawa obejmuje: 

Pinceta · sito · przewód (konserwacja) · 
zestaw do płukania · zastępczy korek do 
zbiornika z zaworem bezpieczeństwa · 
3/4“ przewód do doprowadzenia wody 
(tylko dla Elmasteam 45 med P)

Pozostałe akcesoria: 

8-częściowy zestaw
adapterów, łącznie ze 
szczypcami do zmieniania 
adapterów

Absorber pary
w różnych rozmiarach

*3 lata gwarancji w przypadku właściwego użytkowania zgodnego z instrukcją obsługi. Z gwarancji są wyłączone  elementy zużywalne.

Elmasteam 45 med 
Przemyślany design i najwyższa jakość




