Czyszczenie ultradźwiękowe
wg nowych przepisów.

Elmasonic Med

*

www.elma-polska.pl

Zastosowanie

Elmasonic Med to seria wydajnych ultradźwiękowych
urządzeń czyszczących, które zapewniają niezawodne
czyszczenie wstępne instrumentów medycznych,
dentystycznych i chirurgicznych oraz implantów. Za
pomocą częstotliwości ultradźwiękowej 37 kHz można
usunąć nawet uporczywe zabrudzenia. **
Myjki Elmasonic Med o pojemności wanny od 3 do 90
litrów (od Med 60 z odpływem) są odpowiednie do
różnych zastosowań. Specjalistyczne środki czyszczące
opracowane przez Elmę oraz praktyczne akcesoria,
takie jak kosze, uchwyty na tace i wiele innych
zapewniają najlepsze rezultaty czyszczenia.
**Zasadniczo Elmasonic Med NIE zastępuje przygotowania w termodezynfektorach.

Opracowany dla

Placówki medyczne • szpitale • gabinety stomatologiczne,
• sterylizatornie centralne • laboratoria
dentystyczne • studia tatuaży i percingu • salony
podologiczne

Czyści

Instrumenty chirurgiczne, medyczne i dentystyczne
• protezy i implanty • instrumenty z branży
podologii, tatuażu i piercingu

Usuwa

Krew, pozostałości tkanki i kości • tłuszcze •
wydzieliny • wióry zębiny • kamień nazębny • osady
podstawowe • alginaty, gips • pasty do szlifowania i
polerowania • woski • topniki • cement •
pozostałości naskórka • inne zanieczyszczenia

Funkcje i zalety

Clean

Zgodne z MDR
Myjki
Elmasonic
Med
są
zgodne
z
rozporządzeniem
MDR
(EU)
2017/745,
zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy I.

Inteligentne

5 indywidualnych trybów ultradźwiękowych
degas: szybkie odgazowanie
eco: cicha, energooszczędna praca, dłuższa żywotność
urządzenia
sweep: bardziej równomierne czyszczenie ultradźwiękowe
pulse: w przypadku uporczywych zabrudzeń
dynamic: automatyczna zmiana między pulse a sweep w celu
uzyskania jeszcze lepszych wyników czyszczenia

Łatwe

Intuicyjność i zorientowanie na użytkownika
Czytelny i przejrzysty wyświetlacz umożliwia proste i
precyzyjne ustawienie parametrów czyszczenia.

Bezpieczne

Inteligentna technologia
Temperatura graniczna jest ustawiana indywidualnie.
Może to zapobiec denaturacji białka.
Cenne instrumenty są chronione i idealnie czyste.

Design łatwy w utrzymaniu czystości
Powierzchnie ze stali szlachetnej są łatwe w
czyszczeniu, także wyświetlacz i panel
frontowy. Nowoczesny design.

Możliwość zapisania własnych programów
Cztery indywidualne programy czyszczące można zapisać
w menu i aktywować poprzez szybki wybór – dla
niezawodnych procesów i powtarzalnych wyników
czyszczenia.

Feedbeck urządzenia
Dzięki
wyświetlaczowi
i
komunikatom
ostrzegawczym, np. po zakończeniu czyszczenia lub
po osiągnięciu temperatury granicznej użytkownik
jest zawsze informowany o aktualnym stanie pracy.

Ochrona użytkowników
Pokrywa z tworzywa sztucznego redukuje hałas,
zapewniając tym samym ciszę w miejscu pracy. Po
czyszczeniu służy jako praktyczna taca do ociekania
kosza i części.
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*Wyrób medyczny klasy I zgodnie z rozporządzeniem o
wyrobach medycznych ( EU) 2017/745.

