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Autoklaw MIDMARK B60
karta katalogowa

Producent:

Midmark

Kraj:

Włochy

Gwarancja:

12 m-cy

Poj. komory nominalna: użyteczna

59,9l / 56l

Użyteczna długość komory:

60,5 cm

Sterylizacja wsadów typu:

A i B (klasa B)

Rejestracja cykli:

drukarka wbudowana

Medyczny autoklaw włoskiej firmy Midmark został zaprojektowany z myślą o dużych gabinetach oraz klinikach.
Pewność sterylizacji. Sterylizator Midmark B60 skutecznie sterylizuje każdego rodzaju przedmioty ogólnego użytku
szpitalnego np. narzędzia chirurgiczne, tekstylia i inne wyposażenie szpitalne. Praca urządzenia oparta jest na pięciu
programach sterylizacyjnych. Wystarczy wybrać program, zamknąć drzwi i wcisnąć przycisk start.
Łatwość obsługi. Sterylizator Midmark B60 jest bardzo łatwy w obsłudze, obsługa sprowadza się do zamknięcia drzwi
i wciśnięcia przycisku start
Dokumentacja procesu. Sterylizator jest wyposażony we wbudowaną drukarkę. Przy pomocy wbudowanej drukarki
wszystkie zbierane pomiary są dokumentowane. Wydruk można wydrukować bezpośrednio po zakończeniu
sterylizacji lub w późniejszym czasie. Standardowy wydruk obejmuje następujące dane: wybrany program, datę,
godzinę i fazę pracy urządzenia, rzeczywiste wartości próżni, ciśnienia i temperatury, dane czasowe, potwierdzenie
prawidłowego przebiegu programu, numer partii.
WYBÓR PROGRAMÓW
Typ cyklu

Sterylizacja
(min.)

Suszenie
(min.)

Ciśnienie

Całkowity czas
trwania cyklu

Helix / B&D test

test

3,30

4

2,06

65 min.

Vacuum test

test

Rodzaj cyklu

15 min.

121°C Hollow wrapped

B

20

15

1,06

90 min.

134°C Hollow wrapped

B

5

15

2,06

80 min.

121°C Solids wrapped

S

20

15

1,06

70 min.

134°C Solids wrapped

S

5

15

2,06

60 min.

PRION (134°C)

B

20

15

2,06

95 min.
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Autoklaw Midmark B60 posiada wiele cech pozytywnych:
























pojemność komory 59,9 l
klasa B zgodnie z normą EN 13060
wbudowana drukarka i złącze USB
szeroki zakres programów w klasie B i S w temperaturze 121 oC i 134oC
zintegrowany system filtracji wody – odwrócona osmoza
na wyposażeniu stojak i 4 tace, długość tacy 55 cm.
niskie zużycie wody 3,5 l/cykl
załadunek narzędzi nieopakowanych: 15 kg
załadunek narzędzi opakowanych: 7 kg
mikroprocesorowe zarządzanie pracą autoklawu
próżnia wstępna i próżnia frakcyjna wytwarzane pompą próżniową
możliwość wstępnego podgrzania w pozycji ”stand-by”
wytwornica pary podczas stanu ”stand-by” nie jest pod ciśnieniem
suszenie przy pomocy pompy próżniowej
programy wyświetlane i wybierane na panelu
akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów
3 programy sterylizacji oraz 2 programy kontrolne (Vacuum Test, Bowie&Dick)
2 programy w temperaturze 1210C
2 programy w temperaturze 1340C
3 programy testowe: Vacuum Test, Bowie&Dick, Helix Test
łatwa obsługa oraz menu w języku polskim
w zestawie z szafką na autoklaw
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Dane techniczne:
Producent:

Midmark

Kraj:

Włochy

Normy:

PN:EN 13060:2005

Zgłoszenie do UDT:

TAK

Gwarancja:

12 miesięcy

Język obsługi:

polski

Rejestracja cykli:

Drukarka wbudowana, złącze USB

Cykl dla opak. 134 Co + suszenie:

80 min

Cykl dla opak. 121Co + suszenie:

90 min

Sterylizacja wsadów typu:

A i B (klasa B)

Wymiary komory:

Ø 44 x 63 cm

Wymiary tacki:

35,5 x 60,5 cm

Nominalna pojemność komory:

59,9 l

Użyteczna wielkość komory:

56 l

Pojemność zbiornika na wodę:

brak, zasilanie z demineralizatora

Wymiary urządzenia (d/s/w):

78 cm/68 cm/160 cm

Waga:

bez szafki 160 kg, z szafką 205 kg

Zasilanie:

230 V; 16A

Pobór mocy:

3,3 kW

Głośność pracy:

bd

Zapraszamy na naszą stronę internetową. Znajdziecie tam Państwo informacje o innych produktach
oraz wiele materiałów video i porównań.
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