Autoklaw STATIM 2000 S
karta katalogowa

Producent:

SciCan

Kraj:

Kanada

Gwarancja:

24 m-ce

Poj. komory nominalna/użyteczna:

1,8 l / 1,3 l

Użyteczna długość komory:

28 cm

Sterylizacja wsadów typu:

AiB

Rejestracja cykli:

analogowa lub cyfrowa - zewnętrzna

STATIM 2000S jest pierwszym autoklawem firmy SciCan, który pojawił się na
rynku. Zawiera w sobie kwintesencję idei autoklawu kasetowego. Niewielkie
urządzenie do bardzo szybkiej sterylizacji narzędzi do natychmiastowego
użycia.
Autoklaw STATIM 2000S jest najmniejszym z rodziny autoklawów
kasetowych kanadyjskiej firmy SciCan. Najmniejszy nie oznacza w tym wypadku najgorszym. W wielu sytuacjach
niewielkie gabaryty sterylizatora oraz brak wymagań w zakresie podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej mogą być
istotnym argumentem przemawiającym na jego korzyść. Tym bardziej jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nasz maluch
jest sprinterem wśród autoklawów.
Potrafi przeprowadzić proces sterylizacji narzędzi nieopakowanych w około 6 minut. Mówimy tu o pełnym cyklu
sterylizacji bez suszenia od naciśnięcia przycisku START do jego zakończenia.
Nasz mały bohater wykaże się ekspercką skutecznością i szybkością w sterylizacji
wszelkiego typu drobnych narzędzi nieopakowanych. Może też być świetnym
uzupełnieniem konserwatora końcówek stomatologicznych STATMATIC.
Taki zestaw pozwala na błyskawiczną konserwację, czyszczenie i sterylizację końcówek
stomatologicznych w każdym gabinecie lub klinice. Wykonanie całej operacji miedzy
wizytami pacjentów nie jest żadnym problemem.
STATIM 2000S jest wykorzystywany z dużym powodzeniem również jako podstawowy sterylizator np. w niewielkich
gabinetach stomatologicznych lub gabinetach medycyny estetycznej i gabinetach kosmetycznych.
W sytuacji kiedy nie potrzebujemy więcej niż trzech zestawów narzędzi opakowanych w ciągu jednej godziny jego
mała kaseta okaże się w zupełności wystarczająca. STATIM 2000S w przeciwieństwie do wielu autoklawów
komorowych może wykonywać jeden cykl za drugim.
W ciągu normalnego dnia pracy możemy w nim bez trudu wysterylizować ponad 20 pakietów narzędzi. Dla niewielkich
praktyk medycznych lub szeroko rozumianych gabinetów kosmetycznych taka ilość jest absolutnie wystarczająca.
Nie musimy gromadzić większej ilości narzędzi, aby przeprowadzenie cyklu sterylizacji w autoklawie komorowym było
opłacalne. Sterylizacja na bieżąco jest znacznie prostsza.
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Zawsze jeżeli będzie, to potrzebne możemy wysterylizować narzędzia między przyjęciami pacjentów lub klientek.
Błyskawiczny 6 minutowy cykl, daje nam komfort używania perfekcyjnie sterylnych narzędzi w każdej sytuacji.
Użytkownikami autoklawów STATIM 2000S są obecnie zarówno lekarze okuliści, dentyści jak również ogromna rzesza
gabinetów medycyny estetycznej i gabinetów kosmetycznych. Dodajmy, użytkowników bardzo zadowolonych.
Kaseta sterylizacyjna mieści 4 do 5 naszych testowych pakietów (10x20 cm) lub kilka do kilkunastu nieopakowanych
narzędzi medycznych lub kosmetycznych. Nie jest, to dużo jednak STATIM 2000S, to specjalista od szybkiej sterylizacji
narzędzi nieopakowanych do natychmiastowego użycia.

Rejestracja cykli.
Do autoklawu można podłączyć zewnętrzną drukarkę lub elektroniczny rejestrator cykli sterylizacyjnych Data Logger.
Użytkownik może sam określić sposób wykonania archiwizacji przeprowadzonych cykli sterylizacyjnych.
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Norma EN13060.
Autoklawy STATIM spełniają w 100% założenia normy EN13060 dla sterylizacji wsadów typu A i B. Można zatem w
nich skutecznie sterylizować wsady o budowie kapilarnej (wgłębione).

Co oznaczają typy wsadów oraz jak można sprawdzić, czy autoklaw według starej nomenklatury jest urządzeniem
klasy B – możecie Państwo przeczytać klikając w Kontrola sterylizacji w menu Oferta na naszej stronie internetowej
www.scican.autoklaw.pl.
Podsumowanie.
STATIM 2000S, to świetny autoklaw do dedykowanych zadań. W wielu sytuacjach użycie STATIMa 2000S może okazać
się bardzo celowe. Jest świetnym, ekonomicznym rozwiązaniem dla małych praktyk medycznych, gabinetów estetyki
medycznej oraz gabinetów kosmetycznych. Z powodzeniem może być w nich używany zamiast autoklawu z tradycyjna,
cylindryczną komorą.
Zalety:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niewielkie gabaryty,
ekstremalna niezawodność,
energooszczędność,
wydajność około 25-30 pakietów narzędzi dziennie,
szybkie cykle sterylizacyjne do 6 min dla narzędzi nieopakowanych,
niewielkie zużycie wody destylowanej,
prosta konstrukcja ułatwiająca serwis i obsługę okresową,
niewielkie gabaryty,
brak konieczności podłączenia do ujęcia wody i odpływu kanalizacji,

•

zgodność z normą EN13060 w zakresie sterylizacji wsadów typu A i B.
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DANE TECHNICZNE

Producent:

SciCan

Kraj:

Kanada

Normy:

EN13060

Zgłoszenie do UDT:

Nie

Gwarancja:

24 miesiące

Język obsługi:

polski

Rejestracja cykli:

opcjonalnie drukarka, DataLogger

Cykl dla opakowanych 134C:

10 min

Cykl dla nieopakowanych 134C:

6 min

Tworzywa i guma 121C:

20 min

Suszenie:

20-60 min

Sterylizacja i suszenie opakowanych:

około 72 min

Sterylizacja i suszenie nieopakowanych:

około 36 min

Sterylizacja wsadów typu:

AiB

Wymiary kasety (dł/szer/gł):

28 cm/18 cm/2,5 cm

Pojemność kasety:

1,8 l

Pojemność zbiornika na wodę:

4l

Wymiary autoklawu (dł/szer/wys):

48 cm/41 cm/15 cm

Waga:

21 kg

Zasilanie:

208-240V

Pobór mocy:

1300 W

Głośność pracy:

56 dB

Zapraszamy na naszą stronę internetową. Znajdziecie tam Państwo informacje o innych produktach firmy
SciCan oraz wiele materiałów video i porównań.

www.scican.autoklaw.pl
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