MELAG klasa PROFI
Najczęściej kupowane autoklawy na świecie

500.000 urządzeń MELAG na całym świecie
Jakość, na której możesz polegać.

„Dzięki niezawodnemu
Vacuklav® oszczędzamy czas i
mamy gwarancję bezpieczeństwa dla pacjentów i zespołu.“

Gabinety i kliniki lekarskie na całym świecie korzystają na doskonałej jakości urządzeń
MELAG – made in Germany. Zaufaj niezawodnym i wydajnym autoklawom klasy PROFI.
Pozostałe poradnie lekarskie w swoim regionie znajdziesz na stronie:
www.melag.com/pl/referencje

Gabinet lekarski
Frank Bachmann, Niemcy

„Nabycie rozwiązania systemowego MELAG to była dobra
decyzja, dzięki której oszczędzamy czas i pieniądze na procesie sterylizacji.”
„Doceniamy niezawodność i
możliwość integracji z
elektroniczną dokumentacją.“

„Dzięki naszym autoklawom
MELAG oferujemy najwyższej
jakości opiekę medyczną naszym
wiernym przyjaciołom: zwierzętom
domowym!”
Gabinet lekarza weterynarii
Animalogic, Hiszpania

28CliniC, Japonia

Stomatologia SmartDental
Tomasz Kozerski, Polska

„Klasa PROFI to gwarancja
pierwszorzędnej jakości i najwyższych standardów technologicznych.“
First Private Dental Center,
Ukraina

„MELAG to niezawodny
partner w zachowaniu
najwyższych standardów
higieny i optymalnych
przepływów pracy.“
„Dzięki niezawodności, przyjaznej obsłudze i niskim kosztom zdecydowaliśmy się na
klasę PROFI.“
Platinum Orthodontics,
Ghana

Sparkle Dental Boutique,
Abu Zabi

„Dzięki systemom MELAG nasze
procesy sterylizacji przebiegają
sprawnie i bezpiecznie.“
Prosthodontic Associates,
Australia

Autoklawy klasy PROFI
Wyniki przekonują.

Autoklawy klasy PROFI to gwarancja komfortu, trwałości i najwyższej jakości. Cechujące się wysoką trwałością, innowacyjne
rozwiązania to wynik naszego wieloletniego doświadczenia konstrukcyjnego w segmencie sterylizacji narzędzi medycznych.
Czym się wyróżniamy?

Doświadczenie:
Specjalizacja od 1951 r.

Zaufanie:
Ponad 500 tys. dostarczonych
urządzeń MELAG

Jakość:
Made in Germany

Innowacja:
450 wykwalifikowanych
pracowników w Berlinie

Rozwiązania systemowe:
Kompleksowe
przygotowywanie narzędzi

Główne zalety produktów:
Wydajność
Duża pojemność komory i szybkie cykle pozwalają na
efektywny przepływ pracy.

Bezpieczeństwo
Interfejs zintegrowany z dokumentacją gwarantuje
maksymalne bezpieczeństwo procesu.

Elastyczność
Skorzystaj z bogatej oferty naszych produktów – od urządzeń
wolno stojących i ze stałym przyłączem wodociągowym
i kanalizacyjnym, po trzy róźne długości komory.

Odkryj główne zalety produktów w naszym
filmie demonstracyjnym
www.melag.com/pl/multimedia

Łatwa obsługa
Koncepcja obsługi za pomocą 4 przycisków
zapewniają intuicyjną obsługę urządzeń.

Różne warianty
na różne potrzeby:

Vacuklav® 30 B+

Vacuklav® 31 B+

Vacuklav® 23 B+

Vacuklav® 24 B+

Vacuklav® 24 BL+

Autoklaw ze stałym
przyłączem
wodociągowym długość
komory 35 cm

Autoklaw wolno
stojący, długość
komory 35 cm

Autoklaw wolno
stojący, długość
komory 45 cm

Autoklaw ze stałym
przyłączem
wodociągowym długość
komory 45 cm

Autoklaw ze stałym
przyłączem
wodociągowym długość
komory 60 cm

Główne zalety produktów klasy PROFI
Wyjątkowe korzyści.

Zdobądź więcej czasu na leczenie pacjentów. Przy konstruowaniu klasy PROFI od samego początku braliśmy pod uwagę wydajność i
bezpieczeństwo przepływów pracy. Sprawdź zalety szybkich cyklów sterylizacyjnych, intuicyjnej obsługi oraz różnych sposobów
dokumentacji naszych autoklawów wolno stojących i posiadających stałe przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne:

Bezpieczeństwo

Wydajność
Szybkie procesy sterylizacyjne w gabinecie: niezapakowane
narzędzia w Programie szybkim wraz z fazą próżni
wstępnej wyjąć można już po 15 minutach*. Sterylizacja
narzędzi zapakowanych – w zależności od wielkości załadunku
– zajmuje jedynie 28 minut (plus suszenie).

Dla zagwarantowania najwyższej jakości autoklawy MELAG
nadzorują wszystkie istotne parametry procesów dzięki
wysoce precyzyjnemu sterowaniu mikroprocesorowemu.
Bezpieczne protokoły, łatwy dostęp za pośrednictwem
interfejsu.

W celu optymalnego wykorzystania komory sterylizacyjnej
do dyspozycji naszych klientów oddajemy różnego rodzaju
stojaki. Indywidualnie dopasowane wyposażenie to gwarancja
optymalnej wielkości załadunku autoklawu, maksymalnie
do 7 kg.

Dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych
klientów sposób dokumentacji daje maksymalną
elastyczność.
Zastosowanie rejestratora MELAflash CF-Card Printer, sieci
MELAnet Box, drukarki MELAprint® 44 i oprogramowania
MELAtrace® umożliwia dokumentowanie procesu zgodnie z
indywidualnymi potrzebami.

Narzędzia cyfrowe dla
inteligentnych przepływów pracy
Skorzystaj z pomocy naszych dystrybutorów w Twoim regionie i z narzędzi
cyfrowych dostępnych na naszej stronie internetowej.

Biblioteka multimedialna
Ponad 280 filmów demonstracyjnych, które
ułatwią bezpieczną sterylizację narzędzi:
www.melag.com/pl/multimedia

Elastyczność

Łatwość obsługi

Dzięki dwóm systemom klasa PROFI jest idealnie dostosowana
do każdej sterylizatorni. Oferujemy autoklaw ze stałym
przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym albo wolno
stojący.

Prosta obsługa autoklawów klasy PRO ze sprawdzoną
koncepcją obsługi 4 przycisków sprawi, że zyskasz czas
dla Twoich pacjentów. Intuicyjna koncepcja obsługi zmniejsza
nakłady pracy i pozwala uniknąć błędów podczas sterylizacji.

Dzięki zintegrowanemu zasobnikowi oraz opatentowanemu
systemowi chłodzenia powietrzem Vacuklav® 31 B+ i
Vacuklav® 23 B+ nadają się do każdego miejsca i są łatwe
w montażu.

Dzięki naszym narzędziom cyfrowym wprowadzisz proces
sterylizacji narzędzi na wyższy poziom. Zapraszamy do
zapoznania się z naszymi materiałami multimedialnymi na
stronie MELAG.

Autoklawy klasy PROFI ze stałym przyłączem wodociągowym
i kanalizacyjnym wyróżniają się wydajną technologią
próżniową. Zastosowanie urządzenia do uzdatniania
wody to gwarancja mniejszego nakładu pracy dzięki
zautomatyzowanemu systemowi doprowadzania i
odprowadzania wody.

Materiały do pobrania
Dokumenty MELAG dostępne z każdego
miejsca i w każdej chwili:
www.melag.com/pl/serwis/obszar-pobierania

Rozwiązywanie problemów:
Podaj kod błędu, a otrzymasz rozwiązanie
www.melag.com/pl/service/troubleshooting

Rozwiązania systemowe MELAG

Proces przygotowania
narzędzi:

Zintegrowany system dla Twojego bezpieczeństwa.
Autoklawy klasy PROFI stanowią ważny element przygotowania narzędzi zgodnie z wytycznymi i z prawem polskim.
Doskonała współpraca rozwiązań systemowych MELAG pozwoli na uzyskanie efektywnych przepływów pracy i zapewni
najwyższej jakości ochronę dla pacjentów i personelu.
Wykorzystaj zalety rozwiązań systemowych MELAG z wyrobami wiodącego producenta rozwiązań zapewniających spełnienie
standardów higieny w gabinetach lekarskich:
Osobiście:
W razie dodatkowych pytań możliwy
kontakt z konsultantem.

€

Efektywnie:
Optymalizacja kosztów dzięki
synchronizacji usług.

Dopasowanie do procesu:
Dopasowanie przepływu
pracy i obsługi.

Czyszczenie i dezynfekcja – MELAtherm®

Zwiększ przygotowywania narzędzi: dezynfektor MELAtherm® 10 do szybkiego czyszczenia i dezynfekcji, zgrzewarki MELAseal® do
bezpiecznego pakowania narzędzi oraz łatwe w obsłudze oprogramowanie MELAtrace® do dokumentacji i zwalniania procesu w
połączeniu z autoklawami MELAG to gwarancja idealnych przepływów pracy w gabinecie lekarskim i w klinice.

Pakowanie – MELAseal®

Sterylizacja –autoklaw klasy PROFI

Dokumentacja i zwalnianie procesu – MELAtrace®

*w powiązaniu z MELAtrace®

Etykietowanie - MELAprint® 60

Perfekcja w każdym szczególe

Skonﬁguruj własny proﬁl autoklawu klasy PROFI.
Wykorzystaj potencjał autoklawów klasy PROFI: dostosowanie różnorodnego wyposażenia i akcesoriów rozwiązań systemowych MELAG do
sterylizacji narzędzi pozwoli na osiągnięcie najlepszych rezultatów tych procesów.

System załadunku

Dokumentacja

Uzdatnianie wody

Kontrola Bieżąca

W celu optymalnego wykorzystania komory sterylizacyjnej oferujemy idealne systemy załadunku o
szerokim zastosowaniu.

Autoklawy klasy PROFI gwarantują prawidłową
dokumentację i aktywację procesu przy użyciu
nowoczesnej technologii.

Urządzenia do uzdatniania wody MELAdem®
dostarczają wysokiej jakości wodę demineralizowaną
w celu zachowania walorów autoklawu i ochrony
narzędzi.

Kontrole i dokumentacje wsadu są konieczne do
weryfikacji wyników sterylizacji. MELAG oferuje
niezawodne systemy dla autoklawów klasy B.

Uchwyt A Plus
dostarczony bezpłatnie wraz z
autoklawem do załadunku pięciu tac
albo trzech kontenerów MELAstore Box
na zestawy narzędzi

90°

Tace:
nr. zam. 00230 do Vacuklav® 23 / 24 B+
nr. zam. 00280 do Vacuklav® 30 / 31 B+
System MELAstore :
nr. zam. 01181 do MELAstore®-Tray 100
nr. zam. 01191 do MELAstore®-Box 100
®

MELAtrace®
do profesjonalnej dokumentacji,
zwalniania i archiwizacji całego
procesu sterylizacji narzędzi.
nr. zam. 21138

MELAdem® 40
Demineralizator działający według
zasady wymiany jonowej polecany
do trzech cyklów sterylizacyjnych
dziennie.

MELAcontrol®
przyrząd testowy Helix z 250
wskaźnikami gwarantuje
niezawodną kontrolę sterylizacji
nr. zam. 01080

nr. zam. 01049

MELAnet Box
przekazuje wszystkie protokoły do
komputera i sieci w gabinecie.
nr. zam. 40296

MELAdem® 47
Demineralizator działający według
zasady odwróconej osmozy na potrzeby
placówek medycznych o podwyższonym
zapotrzebowaniu na sterylizację.

MELAcontrol® PRO
jako przyrząd testowy wielokrotnego użytku gwarantuje jeszcze
bardziej ekonomiczną kontrolę
sterylizacji.

nr. zam. 01047

nr. zam. 01075

Uchwyt D
do załadowania dwóch wysokich
kontenerów sterylizacyjnych systemu
MELAstore®:

MELAflash CF-Card Printer
w sposób łatwy i bezpieczny zapisuje wszystkie protokoły na karcie
pamięci CompactFlash

nr. zam. 01182 do MELAstore®-Tray 200
nr. zam. 01192 do MELAstore®-Box 200

nr. zam. 01039

Uchwyt do folii
umożliwia pionową sterylizację zapakowanych narzędzi i optymalne wyniki
suszenia

MELAprint® 44
drukuje protokoły autoklawu w
wersji papierowej

MELAjet®
umożliwia płukanie narzędzi wodą
demineralizowaną*

nr. zam. 01144

nr. zam. 27300

MELAdem® 53 / 53 C
To wysoko wydajny demineralizator
działający według zasady wymiany jonowej współpracujący z MELAtherm® 10 i
dodatkowo trzema innymi urządzeniami.
nr. zam. 01038

nr. zam. 22420 do Vacuklav® 23 / 24 B+
nr. zam. 22410 do Vacuklav® 30 / 31 B+

Więcej informacji na temat procesu
sterylizacji w autoklawie klasy B
znajduje się na stronie:
www.www.melag.com/pl/multimedia

*kompatybilny z MELAdem® 40 i MELAdem® 47

Dane techniczne

Liczby i fakty w skrócie.
Programy

Vacuklav® 31 B+

Vacuklav® 30 B+

Vacuklav 23 B+

Vacuklav® 24 B+

®

Vacuklav® 24 BL+

Czas suszenia

Szybki
program S*

134°C,
czas wyjaławiania: 3,5 min.

15 min.

15 min.

20 min.

5 min.

Szybki
program B**

134°C,
czas wyjaławiania: 5,5 min.

30 min.

28 min.

32 min.

10 min.

Program
uniwersalny

134°C,
czas wyjaławiania: 5,5 min.

30 Min.

30 min.

35 min.

20 min.

Program
ochronny

121°C,
czas wyjaławiania: 20,5 min.

45 min.

40 min.

48 min.

20 min.

Program
prion

134°C,
czas wyjaławiania: 20,5 min.

45 min.

45 min.

50 min.

20 min.

* tylko do narzędzi niezapakowanych
** maks. 1,5 kg narzędzi zapakowanych albo maksymalna pojemność bez opakowania

Typ urządzenia

Vacuklav® 30 B+

Vacuklav® 31 B+

Vacuklav® 23 B+

Vacuklav® 24 B+

Vacuklav® 24 BL+

ze stałym przyłączem
wodociągowym i
kanalizacyjnym

wolno stojące

wolno stojące

ze stałym przyłączem
wodociągowym i
kanalizacyjnym

ze stałym przyłączem
wodociągowym i
kanalizacyjnym

Wielkość
komory

długość 35 cm x Ø 25 cm

długość 45 cm x Ø 25 cm

długość 60 cm x Ø 25 cm

Pojemność
komory*

17 l

23 l

29 l

5 kg narzędzi
2 kg tekstyliów

5 kg narzędzi
1,8 kg tekstyliów

5 kg narzędzi
1,8 kg tekstyliów

7 kg narzędzi
2,5 kg tekstyliów

7 kg narzędzi
2,5 kg tekstyliów

Wymiary
(długość x
wysokość x
głębokość)

42,5 x 49,5 x 66 cm

42,5 x 49 x 62 cm

42,5 x 49 x 74 cm

42,5 x 49,5 x 70,5 cm

42,5 x 49,5 x 83,5 cm

Masa

45 kg

Ładowność

Zasilanie
** Mit
Abdeckplatte
Moc

dopasowane do blatu 50 cm
45 kg

dopasowane do blatu 60 cm
50 kg

48 kg

dopasowane do blatu
70 cm
53 kg

230 V / 50/60 Hz

230 V / 50/60 Hz

230 V / 50/60 Hz

2.100 W

2.100 W

2.100 W

* zaokrąglona do pełnych litrów

Rozwiązania systemowe, innowacja i jakość

Rev.5-19/1928-08.19-PL-ME

Jesteśmy przedsiębiorstwem rodzinnym, które od momentu powstania w 1951 r. specjalizuje się w produkcji wyrobów niezbędnych
do zachowania standardów higieny w gabinetach lekarskich. Nasze przedsiębiorstwo dysponuje obiektami o łącznej powierzchni ok.
25 tys. m2, zatrudniając ponad 450 pracowników wyłącznie na terenie Niemiec. Jesteśmy światowym liderem w produkcji urządzeń
nezbędnych do sterylizacji narzędzi medycznych.

Więcej informacji można
uzyskać na stronie:
www.melag.pl
MELAG Medizintechnik oHG

