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Profil produktu

Elmasteam 45 med
Urządzenie parowe
Niezawodność i jakość „made in Germany“

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 - 240

Częstotliwość  (Hz) 50 / 60

Maks. pobór mocy (W) 2800 / (med P 2850)

Moc nominalna przy 230 V (W)

Obudowa - materiał

2130 / (med P 2180)

PC/ABS

Waga – urządzenie puste (kg) 6.75 / (med P 8.05)

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

106 9299

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

106 8910

Uchwyt ścienny 105 8677

Set adapterów medycznych, 8 części, łącznie 
ze szczypcami do zmiany adapterów i stojakiem

102 8820

Elma Steam Absorber, 670 mm x 550 mm 103 3726

Elma Steam Absorber, 550 mm x 345 mm 103 3727

Elma Steam Absorber, 374 mm x 345 mm 103 3728

Pojemność zbiornika (litry) 4

3.3

Ciśnienie robocze (bar) 4.5

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

Temperatura pary w zbiorniku (°C) 155

Temperatura pary w dyszy (°C) 135

Ciśnienie podłączenia do wody med P (bar) 1.6 - 6

Elmasteam 45d z zestawem adapterów (akcesoria)
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Cechy produktu:

• 3 lata gwarancji
• ciśnienie 4,5 bar - najwyższa technika bezpieczeństwa
• stała dostępność pary dzięki wysokiej wydajności grzania
• urządzenie optymalne do stosowania także w przypadku niewielkiej powierzchni
• wersja z manualnym lub automatycznym napełnianiem
• produkt medyczny klasy I
• TÜV- produkt sprawdzony wg DIN EN 61010-1
• brak złogów kamienia na elementach grzewczych, pośrednia zasada grzania 

Urządzenia serii Elmasteam 45 med wyróżniają się wysoką niezawodnością i solidnym wykonaniem. Rękojeść zawiera łącze 
Luer-Lock z zamontowaną standardową dyszą do czyszczenia wstępnego lub czyszczenia dodatkowego instrumentów 
chirurgicznych. Instrumenty kapilarne z łączem Luer-Lock można podłączyć bezpośrednio z rękojeścią i w ten sposób czyścić 
wewnątrz wstępnie lub końcowo. Napełnianie zbiornika ciśnieniowego odbywa się w łatwy sposób - poprzez otwór do napełniania 
(model Elmasteam 45 med basic). Model Elmasteam 45 med P jest wyposażony w pompę do podłączania do wody z sieci w celu 
automatycznego napełniania. 
W przypadku obydwu typów urządzeń zaleca się napełnianie wodą demineralizowaną. Elmasteam 45 med służy głównie do 
czyszczenia wstępnego instrumentów, które w standardowym procesie (w urządzeniu czyszczącym i dezynfekującym) nie będą 
skutecznie wyczyszczone lub w przypadku, kiedy proces zakończył się, a widoczne są ślady zabrudzenia. W celu ochrony 
użytkownika instrumenty powinny przejść dezynfekcję (chemiczną i termiczną) przed opracowywaniem za pomocą urządzenia 
Elmasteam 45 med. Elmasteam 45 med NIE zastępuje przygotowania w urządzeniu czyszcząco-dezynfekującym. Do 
czyszczenia wstępnego instrumentów elektrochirurgicznych zaleca się zastosowanie generatorów parowych o 8 barach ciśnienia 
roboczego. 

Dostawa: pinceta; sito; przewód konserwacyjny; zestaw do płukania; 1x wlew z zaworem bezpieczeństwa

Maks. pojemność (litry)


