
Seriile MELAG Pro-Class și Euroklav
Descoperiți autoclavele ”Clasa B” și ”Clasa S”



Cabinetele și clinicile sunt convinse de calitatea autoclavelor MELAG. Decenii de experiență MELAG împreună 
cu experiența în controlul infecțiilor garantează cele mai fi abile și inovatoare soluții în domeniul decontaminării 
instrumentarului. 

Autoclavele MELAG 
Partenerul potrivit alături de dumneavoastră.

Experiență: 
Peste 500.000
dispozitive vândute

Inovație: 
180 de ingineri 
specializați în Cercetare 
și Dezvoltare

Calitate: 
Fabricat în Germania

Soluția sistemului: 
Experiență începând 
din 1951

Accessorii

Documentare:
Interfața serială integrată garantează 
maximum de siguranță. Folosiți 
MELAfl ash® CF-Card-Printer pentru a 
transfera rapoartele ciclurilor de sterilizare 
pe computer sau MELAnet® Box pentru 
a le salva direct in rețeaua cabinetului 
dumneavoastră. Pentru arhivarea pe 
hartie a rapoartelor, folosiți imprimanta  
MELAprint® 44 pentru a imprima 
documentele.

Accessorii

Sistemul de tratare 
a apei:
Apa demineralizată de înaltă calitate 
protejează autoclava și instrumentele. Gama 
MELAdem® furnizează apă demineralizată 
tuturor autoclavelor MELAG într-o manieră 
economică și efi cientă. Dispozitivele 
independente sunt deservite cel mai bine de  
MELAdest® 65.

Accessorii

Verifi carea loturilor:
Folosiți MELAcontrol® pentru a verifi ca 
succesul procesului de sterilizare: 
dispozitivele de testare HELIX imită cele 
mai difi cile cerințe, cu privire la sterilizarea 
instrumentelor tubulare. Alternativ, oferim 
indicatori de Tip 5 pentru Gama Euroklav. 

documentele.

Trăsăturile esențiale ale 
produselor Vakuclav și Euroklav 

Sterilizare rapidă: 
în conformitate cu standardele internaționale

Operare intuitivă: 
Conceptul MELAG-4-taste 

Uscare perfectă: 
Uscare efi cientă cu vaccum 

Capacitate de încărcare ridicată: 
Până la 5 tăvi  

Siguranță juridică: 
Concept de documentație versatilă 



Pro-Class: Vacuklav
Clasa B

Independent / Racordat la rețeaua de apă
17 L | 22 L | 29 L

Euroklav Series
 Clasa S

Apă de la robinet            
17 L | 22 L 

„Produsele MELAG ne ajută să 
economisim energie costisitoare și 
timp prețios ceea ce  rezultă într-un 
proces accelerat de decontaminare a 
instrumentarului.”

        Clinica Stomatologică Chihaya,
        Japonia

„Datorită MELAG, camera de 
sterilizare din clinica noastră este 
perfectă! Și cel mai important, 
pacienților noștri le este garantat cel 
mai înalt nivel de siguranță.”   

       Chirurgie Dentară Rachel, 
        Malaiezia

”Simpatizând cu sloganul 
competență în igienă, am devenit 
primul utilizator de Vacuklav 31 B+ 
în Japonia. Suntem recunoscători 
pentru că am reușit să furnizăm cea 
mai bună calitate și siguranță în 
tratament pentru pacienții noștri”  

 Clinica Stomatologică Chihaya, 
 Japonia

Vă propunem o gama largă de produse pentru o cât mai mare fl exibilitate. Găsiți soluția care se potrivește cel mai bine nevoilor 
cabinetului dumneavoastră:  

Procesul de sterilizare: Pentru a asigura sterilizarea în siguranță a instrumentarului cavitar, este nevoie de o autoclavă  
„Clasa B” care dispune de vacuum pre-fracționat. Pentru cabinete și clinici, care nu folosesc instrumentar cavitar complex, 
o autoclavă din „Clasa S” reprezintă o alternativă bună și efi cientă, din punct de vedere al costurilor. Instrumentele fără 
cavități, cum sunt foarfecele sau cleștii, pot fi  sterilizate cu ușurință cu un Euroklav „Clasa S”.  

Alimentarea cu apă: Benefi ciați de soluțiile noastre optimizate pentru cabinete: Autoclave independente sau cu racordare 
la rețeaua de apă. În plus, sistemele de tratare a apei, din gama MELAdem®, sunt efi ciente atât din punct de vedere al 
costurilor, cât și al timpului. Acestea garantează alimentarea constantă cu apă demineralizată de înaltă calitate.

Volumul incintei de sterilizare: volumele de 17 sau 22 litri asigură autoclavelor MELAG o capacitate de sterilizare 
sufi cientă, atât pentru clinici, cât și pentru cabinete. Camera extra-adâncă a autoclavei Vacuklav© 24 B/L+, cu al său volum 
de 29 litri, asigură o sterilizare corespunzătoare, chiar și în cazul cantităților mari de instrumente sau a instrumentelor 
deosebit de lungi.    

Gama de produse MELAG   
Soluții ideale pentru cabinetul sau clinica dumneavoastră. 

Trăsăturile esențiale ale 
produselor Vakuclav și Euroklav 

Sterilizare rapidă: 
în conformitate cu standardele internaționale

Operare intuitivă: 
Conceptul MELAG-4-taste 

Uscare perfectă: 
Uscare efi cientă cu vaccum 

Capacitate de încărcare ridicată: 
Până la 5 tăvi  

Siguranță juridică: 
Concept de documentație versatilă 

Afl ați mai multe de pe:
www.melag.com/en/

products/steam-sterilizers



Mai multe informații pe 
www.melag.com  
MELAG Medizintechnik oHG

Soluții, ca sistem. Inovație și Calitate.
Compania MELAG a fost fondată în 1951, ca afacere de familie, specializată în producția echipamentelor 
pentru igienizarea optimă a cabinetelor medicale. Fabricile MELAG sunt localizate exclusiv în Germania și 
totalizează 450 de angajați, care lucrează continuu și cu multă seriozitate la păstrarea poziției de lider global în 
decontaminarea instrumentarului.  

Produsele MELAG oferă soluții pentru toate etapele decontaminării instrumentarului.  Afl ați mai multe despre 
soluțiile noastre inovatoare de curățare și dezinfectare, precum și despre ambalarea instrumentarului.

Sistemul MELAG. Soluția  
Benefi ciați de un fl ux de lucru integrat. 

MELAtherm® 10 
Reprocesarea instrumentelor într-un 
echipament special pentru spălare si 
dezinfecție reprezintă cea mai fi abilă 
metodă de igienizare și dezinfectare 
corectă a instrumentelor - atât pentru 
pacienți, cât și pentru echipa clinicii. În 
plus, timpul economisit poate fi  utilizat mai 
efi cient pentru tratarea pacienților. 

  Uscare activă

  Agenți de procesare și modul de 
contorizare integrați

  Documentare prin intermediul cardului 
CF și al rețelei interne

MELAseal® 100+

După igienizare și dezinfectare, 
instrumentarul trebuie ambalat. 
MELAseal® 100+ garantează un proces 
neîntrerupt de ambalare și sigilare, 
atât în clinică, cat și în cabinet. Pungile 
de sterilizare MELAfol® contribuie la 
prevenirea recontaminării pe termen lung. 

  Timp de preîncălzire scurt

  Monitorizarea parametrilor folosind 
lampa de control 

  Dispozitiv cu dimensiuni compacte

Sistemul MELAstore®

Decontaminarea instrumentarului 
ridicată la un cu totul alt nivel: Tăvițele 
MELAstore®, în combinație cu cutiile 
MELAstore®, asigură un fl ux de lucru 
optimizat, de la zona de tratament a 
pacienților, la decontaminare și depozitare. 
.

  Sporiți calitatea și efi ciența prin 
standardizare 

  Protecție împotriva deteriorării 
instrumentarului

  Reducerea deșeurilor rezultate din 
ambalare


