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ADVANCE
Autoklaw klasy B 
angielskiej firmy Prestige Medical

Czasy cykli

Cykl Zastosowanie

Min.temp.
sterylizacji

(°C)

Czas
sterylizacji
(minuty)

Czas
cyklu

(minuty)
Suszenie

Standardowy
(typ B)

Dla instrumentów opakowanych
porowatych, wg³êbionych
oraz litych

Dla instrumentów opakowanych
porowatych, wg³êbionych
oraz litych

Cykl dla instrumentów litych
opakowanych, z suszeniem

Test penetracji par¹

Dla instrumentów litych
nieopakowanych

Dla instrumentów litych
nieopakowanych

134

3,5 35

3,5 38 -

15,5 27,5

3,5 17,5

3,5 53 P

P

P

P
(opcja)

P
(opcja)

18 67,5134

134

134

121

134

Rozszerzony
(typ B)

Szybki
z pró¿ni¹
(N+)

Cykl pakietu
testowego
Helix

Standardowy
(N) 121°

Standardowy
(N) 134°

Specyfikacja

Pojemnoœæ komory (litry) 16 22

Typ "B" pró¿niowy

Maksymalna d³ugoœæ
instrumentów (mm) 310 420

Wymiary (mm): 
szer. x wys. x g³. 480 x 410 x 440 480 x 410 x 610

Maksymalna waga (kg) 35 37

Œrednica komory (mm) 250 250

D³ugoœæ komory (mm) 330 430

Min. ciœnienie robocze (bar) 2,05 2,05

Napiêcie 230V / 2200W 230V / 2200W

Czêstotliwoœæ 50-60 Hz 50-60 Hz

Iloœæ tac 6 6

Nowoczesna, kompaktowa konstrukcja autoklawu zapewnia maksymaln¹ wydajnoœæ pomimo 
niewielkich wymiarów zewnêtrznych. W standardowym wyposa¿eniu znajduje siê a¿ 6 tac do 
sterylizacji, dziêki czemu mo¿na optymalnie wykorzystaæ pojemnoœæ komory autoklawu. 
Zaprojektowany z myœl¹ o u¿ytkownikach jest bardzo ³atwy w obs³udze, zajmuje niewiele miejsca 
i oferuje szeroki wybór programów do sterylizacji w zale¿noœci od rodzaju wsadu. 
Mo¿liwoœæ sterylizacji narzêdzi litych, wg³êbionych, wsadów porowatych zarówno opakowanych 
jak i nieopakowanych. 
Autoklaw spe³nia wymagania norm miêdzynarodowych, w tym surowej normy europejskiej 
EN 13060. Jest dostêpny w wersji 16 i 22 litrów. 
W zestawie z autoklawem opcjonalnie zewnêtrzna drukarka lub rejestrator danych do zapisu 
parametrów przebiegu cykli sterylizacyjnych.



Komora wyposa¿ona w 6 tac

Tace pe³ne*

Drukarka*

*Wyposa¿enie opcjonalne.

Taca Clip Tray na 10 narzêdzi*

Rejestrator danych*

Cechy i zalety

• komora o pojemnoœci 16 lub 22 litrów 
   wyposa¿ona w 6 tac,
• pró¿nia frakcjonowana oraz suszenie pró¿niowe,
• mo¿liwoœæ wyboru oœmiu programów 
   w zale¿noœci od rodzaju wsadu,
• jednokrotny obieg wody - zapewnia u¿ycie zawsze 
   czystej wody w kolejnym cyklu sterylizacji, pozwala 
   to na unikniêcie powstawania plam na instrumentach 
   oraz przed³u¿a ¿ywotnoœæ autoklawu,

• mo¿liwoœæ uruchomienia dodatkowego suszenia,
• diodowe wskaŸniki fazy cyklu, temperatury i ciœnienia,
• automatyczne programy sterylizacji sterowane 
   mikroprocesorowo,
• mo¿liwoœæ wybrania opcji opóŸnionego startu,
• niewielkie gabaryty autoklawu dziêki zewnêtrznemu 
   zbiornikowi na zu¿yt¹ wodê,
• 2 lata gwarancji.



Czasy cykli

Cykl

Min.temp.
sterylizacji

(°C)

Czas
sterylizacji
(minuty)

Czas
cyklu*

(minuty)
Suszenie

134B Cykl 6 kg 
(nieopakowane)

134

3,5 16 - 20

18 38 - 42

-

16 27 - 33

3,5 22 - 25 P

P

P

P

3,5 24 - 26134

134

134

121

134B Cykl 2 kg 
(opakowane)

134B Test Pack/Helix 
(bez suszenia)

134B 18 Cykl

121B Cykl
(2 kg opakowane)

*90% cykli mieœci siê w tym przedziale

Specyfikacja

Pojemnoœæ komory (litry) 16

Maksymalna d³ugoœæ
instrumentów (mm) 310

500 x 460 x480

Waga (kg) 43

Œrednica komory (mm) 250

D³ugoœæ komory (mm) 330

Maksymalna waga wsadu:

Lite nieopakowane (kg)

Opakowane (kg)
6

2

Porowate (kg) 1

Min. ciœnienie bezwzglêdne (bar) 3,05

Wymiary (mm): 
szer. x wys. x g³.

OPTIMA
Najszybszy autoklaw na rynku - do przeprowadzenia pe³nego cyklu 
sterylizacji,  przy pe³nym za³adunku 6kg potrzebuje tylko 22 minut! 
Nowy cykl do sterylizacji koñcówek umo¿liwia sterylizacjê 12 koñcówek 
stomatologicznych tylko w 15 minut!

Nowoczesna stylistyka, dba³oœæ o najwy¿sz¹ jakoœæ wykonania, wysoka estetyka i funkcjonalnoœæ 
oraz wyj¹tkowo krótki czas cykli sterylizacji, zdecydowanie wyró¿niaj¹ autoklaw Optima spoœród 
innych tego typu urz¹dzeñ dostêpnych na rynku. Krótki czas cykli, nieosi¹galny dla innych 
autoklawów, znakomicie poprawia wydajnoœæ pracy i redukuje koszty sterylizacji. Autoklaw spe³nia 
wymagania norm miêdzynarodowych, w tym surowej normy europejskiej EN 13060. 
Mo¿na w nim sterylizowaæ wszystkie rodzaje narzêdzi, w tym porowate, zarówno nieopakowane jak 
i opakowane. Pojemnoœæ komory wynosi 16 litrów. Autoklaw posiada wbudowany rejestrator 
danych z kart¹ pamiêci SD. 



Innowacyjne rozwi¹zanie -
podgrzewany stojak na tacki,
wydajna wytwornica pary
oraz technologia Flash Steam®
przyspiesza proces sterylizacji 
i suszenia

Cechy i zalety

• specjalna wytwornica pary oraz wyj¹tkowy system 
   Flash Steam® Technology pozwala na wykonanie 
   pe³nego cyklu z 6 tacami i przy pe³nym za³adunku 
   6 kg instrumentów zaledwie w ci¹gu 22 minut! 
• zoptymalizowany przebieg procesu sterylizacji dziêki 
   mikroprocesorowemu sterowaniu oraz czujnikom 
   wewn¹trz wytwornicy pary, kot³a i grza³ek,
• komora o pojemnoœci 16 litrów wyposa¿ona w 6 tac,
• zaawansowana technologia pró¿ni frakcjonowanej 
   oraz suszenia pró¿niowego,

• du¿y i czytelny, kolorowy wyœwietlacz graficzny zapewnia 
   ³atw¹ i intuicyjn¹ obs³ugê,
• elegancka, nowoczesna i kompaktowa konstrukcja,
• najwy¿sza jakoœæ wykonania, wytrzyma³oœæ i niezawodnoœæ,
• wbudowana karta pamiêci SD, umo¿liwia rejestracjê 
   parametrów sterylizacji, które w ³atwy sposób s¹ 
   transferowane do komputera,
• ³atwy i szybki  dostêp do zbiorników na wodê,
• mo¿liwoœæ pod³¹czenia do instalacji wodoci¹gowej,
• 2 lata gwarancji.

Komora wyposa¿ona w 6 tac

Taca Clip Tray na 10 narzêdzi
(wyposa¿enie opcjonalne)

Du¿y i czytelny
kolorowy wyœwietlacz



ULTRACLEAN III
Myjnia 
termodezynfekcyjna

Termodezynfektor UltraClean III jest nowoczesnym urz¹dzeniem do automatycznego mycia 
i dezynfekcji narzêdzi w gabinecie stomatologicznym. Umo¿liwia precyzyjne czyszczenie ró¿nego 
rodzaju instrumentów, a nastêpnie ich termiczn¹ dezynfekcjê i suszenie. Wysoka jakoœæ 
wykonania, zaawansowana technologia, funkcjonalnoœæ oraz kompaktowe wymiary to cechy 
charakterystyczne myjni termodezynfekcyjnej UltraClean III firmy Prestige Medical.

Automatyzacja procesów mycia i dezynfekcji narzêdzi 
w gabinetach stomatologicznych znakomicie poprawia 
bezpieczeñstwo, ograniczaj¹c do minimum ryzyko zranieñ 
personelu zanieczyszczonymi narzêdziami. Powtarzalnoœæ 
procesu gwarantuje za ka¿dym razem taki sam, doskona³y 
efekt czyszczenia i dezynfekcji. Ponadto automatyzacja 
procesu przygotowania narzêdzi pozwala na znacz¹ce 
obni¿enie kosztów. Zmniejszenie zu¿ycia wody i œrodków 
dezynfekcyjnych oraz oszczêdnoœæ czasu pracy personelu 
powoduje, ¿e proces automatycznego przygotowania 
narzêdzi jest o po³owê tañszy ni¿ mycie i dezynfekcja 
manualna. Przebieg procesu mo¿e byæ dokumentowany 
za pomoc¹ drukarki lub rejestratora danych z kart¹ pamiêci.
Myjnia UltraClean III wyposa¿ona jest w okno umo¿liwiaj¹ce 
u¿ytkownikowi proste sprawdzenie czy urz¹dzenie dzia³a 
prawid³owo. Spe³nia wymagania normy EN 15883.

Cechy i zalety

• w pe³ni zautomatyzowany proces mycia, dezynfekcji i suszenia - redukcja ryzyka 
   zawodowego zwi¹zanego z kontaktem z zaka¿onymi narzêdziami,
• bezpieczeñstwo, pewnoœæ i powtarzalnoœæ procesów przygotowywania narzêdzi,
• cykl mycia pe³nego wsadu, dezynfekcja termiczna i suszenie w mniej ni¿ 60 minut,
• suszenie przy wymuszonym obiegu gor¹cego powietrza usuwa wilgoæ z instrumentów 
   oraz przygotowuje je do sterylizacji w autoklawie,
• automatyczne dozowanie p³ynu czyszcz¹cego zapewnia jego odpowiedni¹ iloœæ 
   w ka¿dym cyklu, gwarantuj¹c dok³adne czyszczenie i redukuj¹c koszty,
• termodezynfekcja w temperaturze 93°C zapewnia skuteczne odka¿anie,
• wbudowany zmiêkczacz wody zapewnia skuteczne mycie niezale¿nie od jakoœci wody,
• du¿a pojemnoœæ przy ma³ych wymiarach sprawia, ¿e UltraClean III jest jedn¹ 
   z najbardziej pojemnych myjni termodezynfekcyjnych.



Wyposa¿enie standardowe

Pod³¹czenia

Pod³¹czenie odp³ywu (œrednica) 25 mm

Napiêcie 230 VAC

Pobór mocy 2750 W

Czêstotliwoœæ

Temperatura wody zasilaj¹cej

50 Hz

+5 do +15 °C

Natê¿enie

Maksymalny wsad

12 A

8 kg

Moc pompy wody

Poziom ha³asu

150 W

52 dB

Pod³¹czenie zimnej wody

Dopuszczalna maksymalna
temperatura otoczenia

¾"

40 °C

Min. ciœnienie wody zasialaj¹cej 2,5 bar

Pojemnoœæ za³adunkowa

Pojemoœæ komory (litry) 60

Pojemnoœæ kosza (litry) 50

Monitorowanie procesów

Sygnalizowanie usterki

P

P

Wymiary

560 x 555 x 575

400 x 450 x 300

Waga (kg) 46

Wymiary (mm): 
szer. x wys. x g³.

Wymiary komory (mm): 
szer. x wys. x g³.

OPTIMAX
Urz¹dzenie do automatycznego 
czyszczenia i konserwacji koñcówek 
stomatologicznych przed sterylizacj¹

Optimax jest idealnym uzupe³nieniem wyposa¿enia ka¿dego gabinetu stomatologicznego. Proces 
czyszczenia i smarowania koñcówek przed procesem sterylizacji zajmuje mniej ni¿ minutê. 
Optimax jest szybki, prosty w obs³udze i odpowiedni do wiêkszoœci znanych marek  koñcówek szybko 
i wolnoobrotowych. Optimax automatycznie obraca koñcówki podczas cyklu, gwarantuj¹c 
w³aœciwe naoliwienie. Na zakoñczenie cyklu sprê¿one powietrze usuwa nadmiar oleju oraz czyœci 
kana³y powietrzne. Optymalne czyszczenie i smarowanie wyd³u¿a ¿ywotnoœæ koñcówek. Urz¹dzenie 
wyposa¿one jest w dwa adaptery do turbin i jeden do k¹tnic. Wbudowany  zbiornik na olej pozwala 
na przeprowadzenie oko³o 3 500 cykli konserwacji bez ponownego nape³niania.

Kosz g³ówny z  8 uchwytami do koñcówek Kosz du¿y, uniwersalny na narzêdzia

Taca Clip Tray 
na 10 narzêdzi - 4 szt.

Kosz siatkowy na drobne 
instrumenty

Stojak na 8 tac



tel. 34 367 00 00 • fax 34 368 82 50 • e-mail: dental@marku.com.pl • www.marku.com.pl

Przedsiêbiorstwo Zaopatrzenia Medycznego „MARKU” M. Krawczyk sp.j. • 42-226 Czêstochowa, ul. Loretañska 31

Wy³¹czny dystrybutor w Polsce:

Firma Prestige Medical od ponad 20 lat jest œwiatowym liderem w produkcji i rozwoju wysokiej jakoœci 
urz¹dzeñ do sterylizacji i dezynfekcji. Ponad milion urz¹dzeñ sprzedanych w ponad 80 krajach œwiata 
przez firmê Prestige Medical  œwiadczy o jej pozycji rynkowej, jakoœci oferowanych produktów oraz 
ogromnym zaufaniu u¿ytkowników.

Misj¹ firmy jest dostarczanie kompleksowych rozwi¹zañ w zakresie kontroli infekcji w obszarach 
medycznych gwarantuj¹cych bezpieczeñstwo na ka¿dym etapie procedur dekontaminacyjnych.
Urz¹dzenia Prestige Medical spe³niaj¹ rygorystyczne wymagania europejskich i œwiatowych norm oraz 
cechuj¹ siê innowacyjnymi rozwi¹zaniami oraz najwy¿sz¹ jakoœci¹ i niezawodnoœci¹.

Normy i procedury

Zaprojektowano i wyprodukowano zgodnie 
z podanymi ni¿ej normami i procedurami:

Producent

Prestige Medical Limited
East House, Duttons Way, 
Shadsworth Business Park,
Blackburn BB1 2QR

Tel : +44 (0) 1254 682 622
Fax : +44 (0) 1254 682 606

www.prestigemedical.co.uk

93/42/EEC
20004/108/EEC
EN 13060
EN 60601
HTM 2010
HTM 01-05
ISO 9001
ISO 13485
IEC 61010

Europejska dyrektywa dot. urz¹dzeñ medycznych 
Europejska dyrektywa zgodnoœci elektromagnetycznej
Ma³e sterylizatory parowe
Medyczne urz¹dzenia elektroniczne - bezpieczeñstwo i u¿ytkowanie
Przewodnik NHS n/t sterylizacji
Dekontaminacja w gabinetach dentystycznych
Systemy zarz¹dzania jakoœci¹
Systemy zarz¹dzania jakoœci¹ urz¹dzeñ medycznych
Bezpieczeñstwo urz¹dzeñ elektrycznych
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