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Autoclave horizontal de bancada, totalmente

automática, com funcionamento termodinâmico para

temperatura, pressão e tempo.

Fabricante: Tuttnauer®

Procedência: Israel

Dimensões Externas: (CxLxA) 660 x 530 x 430mm

Dimensões da Câmara : D280 x P430mm

Quantidade de Bandejas: 5- Aço Inox

Peso: 66 Kg

Garantia : 12 Meses

Voltagem: 220 v

Potência: 2200 Watts

Capacidade: 28,5 Litros

Registro ANVISA: 10357720014

Impressora Acoplada
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A autoclave TUTTNAUER® foi projetado para esterilizar

instrumentais, líquidos e tecidos. Realiza esterilização

rápida, segura e confiável, sem a necessidade de

ventilação ou instalação hidráulica especial da autoclave.

Dispõe de uma opção de escape rápido, o que reduz o

tempo de ciclo para produtos sólidos e uma opção de

escape lento, que libera pressão da câmara mais devagar

e impede que o líquido ferva. As bolsas de ar frio são

eliminadas pela pressão contínua, garantido a

esterilização uniforme. Impressora Acoplada.

Especificações
Entrada de água no início do ciclo de esterilização com a

porta fechada.

Ciclo Flash: Esterilização completa (Aquecimento +

Esterilização) de instrumentais desembalados em 25

minutos, a partir de um início quente.
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Permite exportar a documentação gerada pela

impressora a um dispositivo de memória USB, como

arquivo eletrônico.

Armazena os últimos 200 ciclos na memória, podendo

descarrega-lo conectando um dispositivo de memória

USB.

Permite fazer download de dados para um dispositivo

USB caso a impressora esteja sem papel.

Auto bloqueio da porta. Trava com duplo estágio de

segurança.

O ciclo não inicia se a porta não estiver fechada

corretamente.

Sistema de controle de falhas e alertas visuais com LOW

TEMP se a temperatura permanecer 3ºC abaixo do

programado ou HIGH TEMP se a temperatura

ultrapassar 5ºC acima do programado.

5 programas pré programados de esterilização

20 programas personalizáveis.

Ciclo para materiais (Ciclo Flash).

Dotada de entrada especial para processos de validação

e qualificação térmica.

Câmara de esterilização, bandejas e porta produzidas em

aço inoxidável AISI 316L altamente resistente a corrosão.

Teclado simples com 3 botões, fácil de operar,

permitindo ao usuário navegar facilmente por todos os

programas esterilização e diretórios de usuários.

Legislação
Normas de Qualidade: ISO 9001:2008; ISO 13485:2003;

Diretrizes: MDD 93/42/ECC;PED97/23/ECC; WEEE e

RoHS – ISO 9001:2008;

Normas Técnicas: EM 13060:2004: EN 61010-1; EN

61326; EN 61010-2-040; ISO 17665-1.


	Número do slide 1
	Número do slide 2

