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Technologie medyczne

QQ Modułowe, tworzone zgodnie z potrzebami odbiorcy, systemy ultradźwiękowe do czyszczenia 
wstępnego, pośredniego i końcowego, bez lub z zintegrowanym procesem pasywacji
QQ Urządzenia i systemy z certyfikatami kalibracji
QQ Urządzenia peryferyjne i akcesoria dodatkowe
QQ Dopasowana chemia czyszcząca - zarejestrowana jako wyroby medyczne klasy I

Ultradźwiękowe systemy czyszczące do czyszczenia wstępnego i końcowego
narzędzi chirurgicznych, endoskopów i implantów medycznych  
wykonanych z metali, ceramiki i tworzyw sztucznych

www.elma-polska.pl





 

 



Linie czyszczące Elma dla inżynierii medycznej

Zalety technologii czyszczących Elma:

QQ Urządzenia i instalacje z możliwością walidacji  
w zależności od wymogów czyszczenia i przepustowości
QQ Zapewnianie kontroli jakości za pomocą rejestratora danych
QQ System kontroli zgodny z rozporządzeniem CFR 21 cz. 11 FDA 
(zarządzanie użytkownikami, ścieżka audytu)
QQ Dokumentacja towarzysząca: HDS, FDS, SDS, FAT, IQ, QQ i SAT 
niezbędna do walidacji systemów dostępna na żądanie
QQ Laboratorium procesowe dla najlepszych rozwiązań
QQ Chemia czyszczacawłasnego patentu i produkcji
QQ Serwis posprzedażowy w Europie, USA i Azji

W Elmie otrzymujesz kompleksowe rozwiązania dostosowane do Two-
jego procesu czyszczącego. Stosujemy nowoczesne ultradźwiękowe 
technologie czyszczące oraz środki myjące własnego patentu i produkcji.  
Posiadamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie w czyszcze-
niu przemysłowym, budowie instalacji oraz produkcji środków 
czyszczących dla technologi medycznych. Wszystko w jednym miejs-
cu, od jednego producenta.
W zależności od produktów wymagania co do czyszczenia mogą się 
różnić. Elma oferuje modułowe i dopasowane indywidualnie do po-
trzeb klienta myjnie ultradźwiękowe z zintegrowanym procesem pa-
sywacji, do wstępnego, pośredniego i końcowego etapu czyszczenia. 
Urządzenia peryferyjne do pielęgnacji kąpieli zapewniają optymalne 
warunki czyszczenia i trwałość systemów czyszczących. 

Wymagania klienta

Etapy procesu czyszczącego (wstępny lub końcowy, bez/z pasywacją)

Proces czyszczenia nie jest jeszcze ustalony

Linia czyszcząca 

Bazując na rezultatach procesu, wymaganym stopniu 
czystości linii oraz procesach obróbki powierzchni 

(proces pasywacji), Elma konfiguruje linię czyszczącą z 
indywidualnie dostosowanymi procesami czyszczenia 

(czyszczenie wodne, półwodne,  
w połaczeniu z kwasami lub z rozpuszczalnikami).

Procesy z chemią czyszczącą Elma Clean

W laboratorium procesowym i analitycznym  
inżynierowie chemicy w ścisłej współpracy  

z klientem opracowują odpowiedni  
procesy czyszczenia z dopasowaną  

chemią czyszczącą Elma Clean. 

Ustalony proces czyszczenia



W pełni zautomatyzowane i opcjonalnie zabudowane 
ultradźwiękowe systemy czyszczące

Zaprojektowany do bardzo dokładnych zadań czyszczących. Dzięki 
modułowej konstrukcji system xtra line 2 może być elastycznie 
wdrażany i rozszerzany w dowolnym momencie.
Modułowe systemy czyszczące wyposażone są w technologię 
wielofrekwencyjności (25/45 lub 37/130 kHz). Dzięki możliwość  
zastosowania w jednej linii różnej wielkości wanien, nasz system  
pozwala na indywidualne planowanie linii czyszczącej. Wersja 
precision stworzona do dokładnego czyszczenia precyzyjnego, 
wyposażona jest w wanny z powierzchniami polerowanymi elektro- 
litycznie, zaokrąglonymi krawędziami i specjalnym orurowaniem.  

QQ Możliwość zastosowania manualnych lub automatycznych  
skanerów kodów kreskowych/matryc danych lub systemów RIFD
QQ Zautomatyzowane linie posiadające tygodniowy zegar sterujący 
- do automatycznego uruchamiania i wyłączania systemu
QQ Kaskadowe połączenie zbiorników umożliwiające wielokrotne 
wykorzystanie wody i w konsekwencji redukcję jej zużycia
QQ Możliwość połączenia z MES lub systemami IT klienta
QQ Dotykowy panel z przyjazną w użytkowaniu  
wizualizacją i polem sterowania

Kompaktowy, zamknięty design modułu umożliwia jego łatwa kons-
erwacje. Urządzenia peryferyjne do pielęgnacji kąpieli, np. separa-
tor oleju, agregaty filtracyjne itp., są umieszczone wewnątrz syste-
mu, oszczędzając w ten sposób miejsce. Dzięki wyjmowanym tylnym  
panelom, konserwacja i serwis linii xtra line 2 są łatwe i szybkie.
Wszystkie linie czyszczące są gotowe do rozbudowy o urządzenia 
peryferyjne np. urządzenia filtrujące; dostępna jest również szeroka 
gama akcesoriów takich jak kosze i wkłady. Elementy dodatkowe 
i akcesoria można dodawać później, tak aby dostosowywać linię 
czyszczącą do zmieniających się wymagań produkcyjnych.

QQ Opcjonalne wyposażenie  
w technologieultradzwieków bocznych
QQ Indywidualnie aktywowane funkcje Pulse, Sweep i Degas
QQ Wanny z powierzchniami polerowanymi elektrolitycznie,  
zaokraglonymi krawedziami oraz specjalnie zaprojektowane 
orurowanie dla optymalizacji odwadniania  
i zapobiegania porywaniu cieczy
QQ Procesowa kontrola produkcji przy użyciu rejestratora 
danych i OEE, analiza tendencji i zarządzanie energią

xtra line 2 AUTO  
z robotami transpor-
towymi i przenośnikami 
taśmowymi zostały 
zaprojektowane dla
optymalizacji  
przepustowości linii.
Kontrola IPC zapew-
nia bezpieczeństwo 
procesów oraz wysoką 
jakości czyszczenia.

xtra line 2 AUTO+ z obudowa i modułem przepływu laminarneog,
stworzona w celu sprostania najwyzszym wymaganiom czystosci, redukcji hałasu i jako łacznik do pomieszczenia czystego.



Pół-automatyczne i manualne
ultradźwiękowe systemy czyszczące

Nasza modułowa koncepcja obejmuje 
standardowe elementy - od urządzeń 
ultradźwiękowych i systemów transpor-
towych, przez obudowy linii czyszczących, 
do wyposażenia dodatkowego.

System manualny xtra line 2 EASY jest 
najbardziej odpowiedni w przypadku 
niewielkiej ilości elementów czyszcz-
onych. Jeśli pojemność linii stanie się 
niewystarczająca, system w każdej chwili  
można powiększyć lub uzupełnić o indy- 
widualnie dobrane urządzenia peryferyjne.

Dzięki temu, w odpowiedzi na 
zmieniające się wymagania, systemy 
modułowe można szybko i łatwo 
modyfikować.

QQ Technologia wielofrekwencyjna 25/45 lub 37/130 kHz
QQ Funkcja Sweep dla optymalnych rezultatów czyszczenia
QQ Funkcja Degas do szybkiego odgazowania,  
w szczególności świeżej kąpieli czyszczącej
QQ Indywidualnie aktywowana funkcja Pulse dla zwiększenia 
wydajności w przypadku trudnych zanieczyszczeń
QQ Dla ultradokładnego czyszczenia - wersja “precision” 
z zaokrąglonymi krawędziami wanny, elektropolerowaną 
powierzchnią i specjalnym rurowaniem
QQ Mozliwosc oddziaływania ultradzwieków z boków  
do specjalnych kształtów elementów czyszczonych

QQ Różne systemy suszenia dla zróżnicowanych wymagań 
materiałowych 
QQ Kompaktowy design linii dla łatwej integracji z istniejącą linią 
produkcyjną i łatwymi do utrzymania w czystości powierzchniami
QQ Dodatkowe akcesoria, m.in. kosze, osłony, stacje płuczące
QQ Urządzenia peryferyjne - filtry, separatory oleju itp.
QQ Wanna denna w standardowym wyposazeniu
QQ Wyjątkowo przyjazna obsługa i konserwacja dzięki kompaktowej  
konstrukcji linii z łatwo dostępnymi i szybko wymiennymi 
komponentami
QQ Łatwa rozbudowa do automatycznego trybu pracy
QQ Wysoce ekonomiczna koncepcja linii czyszczącej

xtra line 2 EASY z jednostką płuczącą

xtra line 2 SEMI ze stanowiskiemdo załadunkui rozładunku

Półautomatyczny system prze-
noszenia umożliwia transport  
elementów o dużej wadze 
pomiędzy zbiornikami.

Obsługa xtra line 2 SEMI z 
półautomatycznym systemem  
sterowania jest ergonomiczna i 
przyjazna w użytkowaniu.

Przedmioty mogą być dostarczane  
do systemu czyszczącego za 
pomocą opcjonalnie dostępnego 
wózka. 



Roboty Elma STC oraz instalacje podnoszącei naprowadzające Elma MTC
Systemy czyszczące na wymiar

Systemy Elma STC i Elma MTC dostępne są w konfiguracjach z 
różnymi rozmiarami wanien. Zaprojektowane tak, aby spełniać 
najwyższe wymagania czystości przy dużej przepustowości. 

QQ Procesy czyszczenia obejmujące dużą liczbę indywidualnie 
dobieranych funkcji spełniających wymagania dotyczące 
czystości, materiałów oraz czyszczonych elementów
QQ Różne systemy suszenia - gorące powietrze, system ciągłego 
przepływu, podczerwień lub suszarnie próżniowe
QQ Łatwa rozbudowana systemów za pomocą dopasowanych 
akcesoriów i urządzeń peryferyjnych (przenośniki do 
załadunku i rozładunku, strefa mokrego załadunku itp.)
QQ Urządzenia peryferyjne do pielęgnacji kąpieli:  
separatory oleju, systemy filtrujące, systemy uzdatniania wody
QQ Kontrola procesu za pomocą rejestratora danych i czujników 
z certyfikatami kalibracji dla zatwierdzonej i niezmiennej 
jakości produktu
QQ Sterowanie komputerem przemysłowym  
z intuicyjną wizualizacją
QQ Możliwość zdalnego sterowania i konserwacji
QQ Możliwość połączenia z MES lub systemami IT klienta
QQ Możliwość zastosowania czytników: 
kodów kreskowych/matryc danych lub systemów RIFD

W ścisłej współpracy z klientem opracowujemy indywidualnie dopasowane rozwiązania w zakresie czyszczenia. Naszym klientom  
zapewniamy wsparcie na każdym etapie współpracy - od testów czyszczenia w naszym laboratorium procesowym, po opracowanie i 
zaprojektowanie indywidualnych procesów i systemów czyszczących, do wdrażania systemów oraz późniejszej konserwacji i serwisu.
W systemach czyszczących Elma, spersonalizowane i standardowe rozwiązania z zakresu czyszczenia wzajemnie się uzupełniają. Stan-
dardowe urządzenia peryferyjne, takie jak separatory oleju, przedłużające przydatność kąpieli; pompy filtracyjne lub urządzenia do 
uzdatniania wody, mogą być łatwo zintegrowane z istniejącym systemem  
- tak aby sprostać zmieniającym się wymaganiom.

Indywidualne systemy czyszczące



Inteligentne urządzenia peryferyjne i serwis na całym świecie 

Jednostki rotacyjneAutomatyczne jednostki 
dozujące

Precyzyjne dozowanie środków czyszczących
QQ Dozowanie wolumetryczne
QQ W oparciu o ilość wody
QQ W oparciu o ciężar

Obracanie elementów czyszczonych
QQ Podnośnik obrotowy
QQ Pionowa lub pozioma rotacja
QQ Kosze obrotowe

Indywidualnie dostosowane
kosze i wkłady

Pielęgnacja kąpieli System uzdatniania wody 

Serwis i doradztwo na całym świecie

W zależności od wymagań i specyfiki 
zadań czyszczących, dostępne
QQ Standardowo
QQ Jako opcja dostosowania do  
indywidualnych potrzeb.

QQ Zmiękczanie wody
QQ Odwrócona osmoza
QQ Obieg wody zdemineralizowanej

QQ Separatory oleju
QQ Jednostki filtracyjne do zbierania 
zanieczyszczeń z powierzchni lub 
dna

Globalna sieć centrów usługowych i partnerów dystrybucyjnych 
gwarantuje dostępność urządzeń i krótki czas realizacji dla  
wszystkich produktów firmy Elma.

QQ Sieć partnerów handlowych i serwis dostępne na całym 
świecie
QQ Infolinia doradztwa technicznego i serwisu
QQ Zdalna konserwacja i wsparcie przez połączenie VPN lub RAS
QQ Ukierunkowane szkolenia serwisowe  
dla techników i personelu klienta
QQ Opcjonalne okresowe szkolenia użytkowników
QQ Szybka i łatwa dostawa urządzeń i części zamiennych
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Elma Medtech Clean

Alkaline
Intense

A25
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Neutral
Sensitive

N1o
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Metal Passivation
Citric

s15
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Elma Med Clean
Chemia czyszcząca dla ultradźwiękowego mycia w inżynierii medycznej

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz znajomości przebiegu  
procesów produkcyjnych, jesteśmy w stanie opracować i 
wyprodukować środki czyszczące dopasowane do procesów  
czyszczenia w inżynierii medycznej.
W ścisłej współpracy z klientem nasi inżynierowie opracowują 
indywidualnie dopasowane rozwiązania w zakresie czyszczenia. 
Następnie projektują i rozwijają koncepcję systemu czyszczącego 
obejmującego procesy mycia, procedury oraz profesjonalne środki 
czyszczące.
Codziennie przeprowadzamy testy czyszczenia i sprawdzamy, 
czy wyniki testów spełniają ustalone wymagania czystości. W  
laboratorium analitycznym optymalizujemy naszą chemię 
czyszczącą i opracowujemy nowe preparaty czyszczące. 

Właściwosści Zanieczyszczenia Powierzchnie pH
Propozycja
dozowania

Czyszczenie wstępne i pośrednie

EC 110

Koncentrat do zastosowania w 
myjkach ultradźwiękowych, na bazie 
NaOH, emulgujący, nieodpowiedni 
dla separatorów oleju.

Emulsje, smary olejowe, pasty  
szlifierskie i polerskie,  
farby i lakierach. 

Stal nierdzewna, tytan,  
ceramika, tworzywa sztuczne 
odporne na działanie zasad.

~12 3 - 5 %

EC 112  
i  

EC 212

Zasadowy koncentrat  
do myjek ultradźwiekowych,  
na bazie KOH, demulgujący,  
odpowiedni do separatorów oleju.

Pasty docierające, szlifujące i 
polerskie smary, farby olejne, 
lakiery, odciski palców, pyły.

Powierzchnie metalowe (stal,  
metale nieżelazne itp.), odporne 
na działanie zasad powierzchnie 
z tworzyw sztucznych i gumy.

~12,5
3 - 5 % EC 112

+  
0,3 - 0,5 % EC 212

Czyszczenie końcowe lub precyzyjne

 
Koncentrat do urządzeń 
ultradźwiękowych i natryskowych, 
na bazie KOH, demulgujący. 

Pasty szlifierskie i polerskie, 
mydła, smary, odciski palców,  
pyły i cząstki stałe.

Stal nierdzewna, tytan,
ceramika, tworzywa 
sztuczne.

~12

Ultradźwięki
1 - 2%,
Natrysk 

0,5 - 1%

 
Koncentrat do urządzeń
ultradźwiękowych i natryskowych,
demulgujący.

Pasty szlifierskie i polerskie, 
mydła, smary, odciski palców,  
pyły i cząstki stałe.

Stal nierdzewna, tytan,
stopy aluminium, ceramika,
tworzywa sztuczne.

~7

Ultradźwięki
2 %

Natrysk
1 %

 

Koncentrat do kąpieli 
ultradźwiękowych, zanurzeniowych i
natryskowych, na bazie kwasu
fosforowego, demulgujący.

Wapno i mydła wapniowe, tlenki
metali (rdza), topniki,
zanieczyszczenia mineralne, oleje,
smary, odciski palców i pyły.

Stal nierdzewna, tytan,
ceramika, tworzywa sztuczne
odporne na działanie 
kwasów.

~1,5

Ultradźwięki
~1 - 2 %
Natrysk
~0,5 %

Pasywacja stali nierdzewnej kwasem cytrynowym

 
Zwiększa względną zawartość
chromu, rozpuszczając jony żelaza
na powierzchni.

Jony żelaza na powierzchni stali
nierdzewnej (warstwa pasywna),
stwarzające ryzyko korozji.

Stal nierdzewna i
chromowana.

~2 10 - 20 %



Elma Schmidbauer GmbH  
Gottlieb-Daimler-Straße 17 · 78224 Singen (Germany)  
Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 
info@elma-ultrasonic.com · www.elma-ultrasonic.com

Doskonałe wyniki czyszczenia i produkty wysokiej jakości 
są najlepszą miarą naszej działalności. Dzięki szerokiemu 
i przemyślanemu asortymentowi produktów, Elma oferuje  
zaawansowane technologicznie rozwiązania z zakresu czyszczenia 
w różnych dziedzinach technologi medycznych.

Ultradźwiękowe i parowe technologie czyszczące to kluczowa kom-
petencja naszej firmy. Dzięki temu zapewniamy naszym klientom 
profesjonalne i niezawodne doradztwo oraz dostosowane do indy-
widualnych potrzeb rozwiązania w zakresie czyszczenia, nawet w 
przypadku najbardziej wymagającej specyfiki zadań czyszczących.

Zapewniamy najwyższą jakość usług na wszystkich etapach 
współpracy - od projektu przez wdrożenia, aż po serwis i obsługę 
posprzedażową.

O firmie Elma 
Ultradźwiękowe technologie czyszczące · Zakład inżynieryjny · Chemia czyszcząca

Nasze laboratorium procesowe opracowuje własne środki 
czyszczące do zastosowań przemysłowych, które produkujemy w 
naszej fabryce.

Globalna sieć niezawodnych partnerów serwisowych i handlowych 
daje gwarancję dostawy wyposażenia i systemów czyszczących w 
krótkim czasie.

Wieloletnie doświadczenie w precyzyjnym czyszczeniu 
przemysłowym, innowacyjne badania i ciągły rozwój sprawiają, 
że jesteśmy kompetentnym partnerem. Uważamy, że zaufanie i 
niezawodność są podstawą trwałej współpracy.

Oferując produkty i usługi Elmy, pragniemy w skuteczny i  
kompetentny sposób współuczestniczyć w Państwa sukcsach! 

Dystrybutor:

P.H.U. MEDICAL 
Al. Piłsudskiego 8 · 18-400 Łomża
Tel./Fax + 48 86 218 84 87 
www.elma-polska.pl Te
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