
Melag
Melag autoclaaf Euroklav 23 S+
Toepassing
Interesse in een autoclaaf? Neem contact op met de accountmanager
in uw regio. Zij kunnen de juiste autoclaaf, installatie voorwaarden en
extra opties samen met u doornemen.

Productinformatie
Stoomautoclaaf met verschillende programma's en mogelijkheden
om, geheel volgens de Nederlandse huisartsen hygiëne richtlijnen
(WIP) en aan de Europese norm EN13060 voor stoom autoclaven,
verpakte instrumenten te steriliseren.

Er zijn 3 soorten installatie mogelijk, zie hieronder voor meer
informatie. Om u beter op weg te helpen, vindt u o.a. twee installatie
checklisten en een formulier technisch onderhoud. Met het invullen
van de checklist geeft u aan dat de benodigde voorzieningen
aanwezig zijn, zodat uw autoclaaf probleemloos geïnstalleerd kan
worden.
Let wel; de garantie op uw autoclaaf is alleen geldig bij installatie door
een gecertificeerde technicus.

Wilt u zeker van zijn dat uw autoclaaf correct wordt geïnstalleerd door
een gecertificeerde technicus inclusief een onderhoud service aan uw
autoclaaf? Mediq Technische Service biedt u de uitkomst!

Producteigenschappen:
- Het type 23S+ heeft geen voor en na vacuüm
- Voldoet ook aan de NPA accreditatie normering 2011
- Met vier programma's met een piek van 134 graden of 121 graden
- Digitale uitlezing en procescontrole van tijd, druk en temperatuur
- Hoge nauwkeurigheid van de ingestelde parameters
- Inclusief 1 instrumentenhouder en 2 instrumentenschalen
- Er is ruimte voor maximaal vijf instrumentenschalen
Melag ketel en tray reinigingsset (3063759)
Met deze reinigingsset van Melag heeft u alles in huis voor een
betrouwbare reiniging en langdurige bescherming van de autoclaaf.
Het verwijdert zelfs vuil wat niet met het blote oog waar te nemen is.
Ook beschermt het de ketel (en trays) tegen afzetting en verkleuring.
De set is speciaal geschikt voor alle MELAG autoclaven.

De set bestaat uit:
- Krachtig reinigingsmiddel in sprayflacon
- 50 pluisvrije doeken
- 1 microvezeldoek
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MELAG AUTOCLAAF EUROKLAV 23S+
PAKKET 66X42,5X48,5CM 22L
INCLUSIEFINSTRUMENTENHOUDER EN 2
INSTRUMENTENSCHALEN
ME10055+ME82630+2XME00230+ME22420
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