
MELAG Profi -klasse en Euroklav Series
Ontdek de B-klasse en S-klasse sterilisatoren



Pro-Class: Vacuklav
Klasse B

stand alone / kraanwater 
aansluiting

17 L | 22 L | 29 L

Euroklav Series
Klasse S

Stand-alone            
17 L | 22 L 

“MELAG-producten helpen ons om 
kostbare energie en kostbare tijd 
te besparen die resulteert in een 
versneld instrument ontsmetting-
sproces“

        Rachel Dental Surgery, 
        Maleisië

“Dankzij MELAG, de sterilisatier-
uimte in onze kliniek is perfect! En 
nog belangrijker, onze patiënten 
ontvangen gegarandeerd top-
niveau veiligheid.“
  

       Tandheelkundige kliniek Maryan,
        Melychuk, Ukraine

“Sympathiserend met competentie in 
hygiëne, zijn we de eerste gebruiker 
van de Vacuklav 31 B+ in Japan. We 
zijn trots om de beste kwaliteit te 
leveren en de veiligheid bij de be-
handeling van onze patiënten te 
waarborgen.“  

 Chihaya Dental Clinic, 
  Tokyo

 Het grote assortiment biedt maximale fl exibiliteit. Kies de oplossing die het beste bij u past: 

Sterilisatiemethode: De sterilisatie van complexe holle lichamen vereist een autoclaaf uit de B-klasse met 
gefractioneerd voorvacuüm. De S-klasse autoclaven zijn een goedkoop alternatief voor medische praktijken, die geen 
holle instrumenten behandelen. Het eenvoudige voorvacuüm van de Euroklav beheerst zelfs de sterilisatie van holle- en 
scharnierende instrumenten, zoals scharen en naaldhouders.  

Watervoorziening: De MELAG-autoclaven bieden praktische oplossingen: als stand-alone of vast-waterapparaat. 
Het extra gebruik van een waterbehandelingssysteem uit de MELAdem®-serie levert alle MELAG-autoclaven 
gedemineraliseerd water, volautomatisch en tijdbesparend.   

Ketelgrootte: Met een ketelgrootte van 18 liter en 22 liter bieden de MELAG-autoclaven voldoende capaciteit voor de 
te steriliseren goederen voor in de kliniek en voor in de praktijk. De extra diepe ketel van de Vacuklav® 24 B/L+ met 29 
liter zorgt zelfs voor de sterilisatie van bijzonder grote hoeveelheden instrumenten of bijzonder lange instrumenten.    

De MELAG-productvariëteit  
Optimale oplossingen voor uw praktijkbehoeften. 

Praktijken en klinieken zijn overtuigd van de kwaliteit van MELAG sterilisatoren. De betrouwbare en innovatieve 
oplossingen zijn het resultaat van tientallen jaren ontwikkelingservaring en een focus op het segment voor 
decontaminatie van instrumenten.

De MELAG autoclaven
Wij zijn de juiste partners aan uw zijde.

Ervaring: 
500.000 verkochte 
sterilisatoren

Innovatie: 
180 gespecialiseerde 
ingenieurs

Kwaliteit: 
 Made in Germany

Systeemoplossingen: 
Gespecialiseerd sinds 1951

Accessoires

Documentatie:
De geïntegreerde procesdocumentatie 
zorgt voor maximale veiligheid. Breng 
de procesloggen eenvoudig over via 
de MELAfl ash® CF-kaart naar uw 
computer of via de MELAnet®-box in uw 
praktijknetwerk. De MELAprint® 44-
matrixprinter print op traditionele wijze 
de documenten op papier.

Accessoires

Waterbehandelingunit:
Hoogwaardig water beschermt de autoclaaf 
en de instrumenten. De MELAdem®-
serie levert de MELAG-sterilisatoren 
gedemineraliseerd water op een tijd- en 
kostenbesparende manier. Profi teer van 
de MELAdest® 65 voor het vullen van de 
stand-alone apparaten. 

Accessoires

Charge controle:
Controleer het succesvolle verloop van 
een B-klasse sterilisatieproces met 
MELAcontrol®. Het helix-testlichaam 
simuleert de hoogste eisen aan de 
sterilisatie van holle instrumenten. Voor de 
controle van de Euroclave bieden we een 
alternatieve batchindicator van type 5 aan. alternatieve batchindicator van type 5 aan. 

De producten highlights van de 
Vacuclav en Euroclav: 

Snelle sterilisatie: 
Conform de EN 13060

Intuïtieve bediening: 
Melag 4 toetsten concept 

Perfecte droging: 
Effectieve vacuüm droging

Groot beladings capaciteit: 
Maximaal 5 trays

Rechtszekerheid: 
Veelzijdige documentatie mogelijkheden

Meer informatie
www.melag.com/en/

products/steam-sterilizers



Systeemoplossingen, innovatie en kwaliteit 
Wij zijn een door de eigenaar beheerd familiebedrijf dat zich vanaf het begin in 1951 op producten voor de 
praktijkhygiëne concentreert. Wij produceren met meer dan 450 werknemers in Duitsland op ca. 22.000 m2 en 
we zijn de wereldmarktleider in instrumentendecontaminatie.

De MELAG-producten omvatten alle processtappen voor het decontamineren van instrumenten. Ontdek onze 
innovatieve oplossingen voor het reinigen, desinfecteren en verpakken van instrumenten.

MELAG-systeem oplossing 
Profi teer van een geïntegreerde workfl ow. 

MELAtherm® 10 
Het opnieuw behandelen van instrumenten 
in een thermodesinfector is de meest 
betrouwbare manier om te zorgen 
voor een juiste reiniging en desinfectie 
van instrumenten voor patiënten en 
kliniekteam. Bovendien kan de bespaarde 
tijd effi ciënter benut worden om patiënten 
te behandelen. 

  Actief drogen

  Geïntegreerde reinigingsmiddelen en 
doseermodules

  Procesregisratie via CF-kaart en 
netwerk

MELAseal® 100+

Kritisch geclassifi ceerde instrumenten 
moeten worden verpakt na reiniging 
en desinfectie. De MELAseal® 100+ 
biedt u een volcontinue sealproces in de 
praktijk en in de kliniek. De transparante 
sterilisatie-verpakking MELAfol® zorgt 
voor langdurige bescherming tegen 
contaminatie. 

  Korte opwarmtijden

  Parameterbewaking met LED-diode

  Compacte apparaat afmetingen

MELAstore® System

Brengt het effi ecient decontamineren 
van instrumenten tot een hoger niveau.: 
MELAstore®-Trays in samenhang met 
MELAstore®-Boxen maken een optimale 
workfl low van de instrumenten vanaf 
patiëntenstoel via de decontaminatie tot de 
opslag mogelijk.    

  Kwaliteit en effi ciëntie verhogen door 
standaardisatie

  Bescherming van instrumenten en het 
praktijkteam

  Vermindering van verpakkingskosten 
in vergelijking met sterilisatiefolie

Meer informatie:
www.melag.com
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