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STERILIZACE

Autokláv E8 24L
Jednoduchý, vysoce výkonný a cenově dostupný autokláv E8 přináší spolu 
s nejvyšší špičkovou technologií Eurondy dokonalou rovnováhu mezi inovací 
a ergonomií a cenou. Konečný výsledek je nejmodernější autokláv, který 
dokonale vyhovuje požadavkům všech ordinací.
Autokláv má 5 různých cyklů typu B (121 °C, 134 °C, 134 °C Prion, 134 °C rapid 
a 134 °C rapid Prion) v plném souladu s UNI EN 13060 standard, stejně jako  
3 zkušební cykly (Vacuum, Helix a Bowie a Dick).

109.213,- Kč

Helix-Test
Test pro autoklávy třídy B k vyhodnocení schopnosti 
průniku páry do dutých zařízení. Obsahuje: testovací 
tělísko a 250 barevných samolepicích chemických 
indikátorů.

3.999,- Kč

Bowie-Dick Test
Test pro autoklávy třídy B k vyhodnocení schopnosti 
průniku páry do porézních materiálů. Jednotlivé balení.

178,- Kč

ÚPRAVA VODY

Destilační přístroj Aquadist
Přistroj na výrobu demineralizované vody se zásobníkem 
4 litry pro použití v autoklávech, parních čističkách nebo 
v zubních soupravách, výroba 4 litrů demi vody trvá cca 
5 hodin, stolní provedení.

6.469,- Kč

Aquafilter
Aquafilter je zařízeni pro výrobu deionizované vody pro autoklávy. 
Svou pevnou a robustní konstrukcí je jeho použití praktičtější, 
může být umístněný přímo na pracovní ploše nebo připevněn  
na stěnu či k autoklávu. Kontrolka signalizuje úroveň vodivosti vody, 
pouhým pohledem lze rozpoznat, kdy je třeba vyměnit zásobníky 
pryskyřice. Ovládací prvek na přední straně umožňuje uživatelům 
ruční dávkování. Přístroj vyrobí v průměru 1 litr deionizované vody 
za minutu. 11.931,- Kč

Aquaosmo sada 
(sada obsahuje: Aquaosmo, Aquabox, externí nádoba)
je systém úpravy vody, který využívá reverzní osmózu k výrobě deionizované 
vody. Komplexní filtrační systém, který produkuje velké množství vody, která 
je vhodná pro zásobování autoklávů a veškerých zařízení v zubním ordinaci 
v souladu s normou EN 13060 (<15 μS / cm). Vodní pistole pro ruční plnění 
je možná za příplatek. Aquaosmo je navržen tak, aby byl instalován společně  
s Aquaboxem  připojeným přímo k autoklávu. Pokud je vybaven speciální 
externí nádrží o kapacitě 12 litrů, může zásobovat až 4 autoklávy najednou. 
Aquaosmo nepotřebuje připojit k elektrickému zdroji.

24.900,- Kč
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BALENÍ NÁSTROJŮ
Euroseal 2001 Plus 
Svářečka obalů pro svařování rolí a sáčků max. šířky 
310 mm určených pro parní sterilizaci. Snížené celkové 
rozměry umožňují snadnou montáž do standardních 
skříní. Kovový držák folií je navržen s cílem zlepšit výkon 
stroje a držení rolí trvale v klidu a v oblasti svařování. 
Hladký povrch a ergonomický design umožňuje snadné 
čištění stroje. Uzavírací svár má šířku 12 mm.

12.990,- Kč

The Euroseal 
Svářečka obalů s jednoduchým a ergonomickým 
ovládáním pro svařování rolí a sáčků max. šířky 310 mm 
určených pro parní sterilizaci. Speciální držák rolí lze 
nastavit do výšky a hloubky, to umožňuje  použití dvou 
držáků folií. Uzavírací svár má šířku 12 mm.

13.990,- Kč

Eurosteril role 
Obaly z vícevrstveného polypropylenu/polyesteru pro parní sterilizaci 
nástrojů. Silný papír a dokonalý svár poskytují ochranu před kontaminací.
Eurosteril role šířka 5 cm - délka 200 m 275,- Kč
Eurosteril role šířka 7,5 cm - délka 200 m 393,- Kč
Eurosteril role šířka 10 cm - délka 200 m 511,- Kč
Eurosteril role šířka 15 cm - délka 200 m 872,- Kč

ČIŠTĚNÍ

Thermo dezinfektor Eurosafe 60
Eurosafe 60 je velmi důležitý stroj v procesu sterilizace, a to zejména 
v průběhu čisticího kroku. V jednom cyklu předemyje, myje, tepelně 
dezinfikuje a vysušuje všechny nástroje, takže není potřeba nástroje 
čistit ručně. Zabraňuje vystavení zaměstnanců riziku manipulace 
s kontaminovanými nástroji a je šetrný k životnímu prostředí díky 
automatickému dávkovacímu zařízení.

199.990,- Kč

Eurosonic 3D s perforovaným košíkem a víkem
Digitální ultrazvuková čistička pracuje s konstantní provozní teplotou 60°C 
a časovým rozsahem 0 – 30 minut, je řízena prosvětleným centrálním 
ovladačem. Pracuje se Sweep Mode technology, která distribuuje ultrazvukové 
vlny rovnoměrně, díky tomu je dosaženo více konzistentního výsledku čištění. 
Přístroj je opatřen dvěma bočními úchyty pro snazší manipulaci s nádrží. 
Obsah 3 litry. Vnější rozměry (ŠxVxH):  256x220x156 mm. Hmotnost 3,3 kg.

16.719,- Kč

Eurosonic 4D s perforovaným košíkem a víkem
Je elektronická digitální ultrazvuková čistička se dvěma provozními režimy, teplota  
v rozmezí 30°C až 60°C, časové rozpětí 10 až 40 minut. Při použití nového 4D může 
obsluha zvolit požadovaný čisticí cyklus z výběru 6-ti přednastavených cyklů podle 
úrovně znečištěni (nástroje, frézy, otiskovací lžíce, odstranění cementu, odstranění 
sádry, protézy). Každý cyklus se skládá ze 4 provozních fází pro ještě větší účinnost. 
Nový 4D má také možnost ručního cyklu, ve kterém můžete vybrat požadovanou 
teplotu a čas cyklu. Ultrazvuková čistička je opatřena podsvíceným regulátorem, který 
indikuje různé fáze čisticího cyklu. Vypouštěcí ventil na zadní straně přstroje. Velký 
objem nádrže z nerezové oceli: 3,5 litru. 
Vnější rozměry (ŠxVxH):  315x255x165 mm. Hmotnost 4,5 kg.

23.944,- Kč
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