- %100 Etilen Oksit Gaz Kratuşu
- Liner Bag

ETİLEN OKSİT GAZ
STERİLİZATÖR SERİSİ

- Nem çipi
- Dozimetre

Sterilizasyonun sıcaklık, süre, gaz doygunluğu,
nüfuzu ve nem oranı gibi kritik parametlerini
kontrol ederek biyolojik referansa sonuç veren
özel dozaj entegratör.

Steril-Jet Konteynır
Döngü süresi: 2 saat

Sterilizasyon Sarfları

Otomatik Kartuş Aktivatörlü

Detaylı bilgi için lütfen arayınız.

Masa Üstü

KORDON TIP SAĞLIK ARAÇ GEREÇLERİ
MÜH. PROJE LTD. ŞTİ.
ADRES:
10006/1 Sokak No: 43 A.O.S.B. Çiğli - İZMİR
Tel. 0 (232) 348 60 60 (pbx)
Fax. 0 (232) 348 60 90
Web: http://www.axis.com.tr
http://www.kordontip.com
e-mail: info@kordontip.com

Kardiyovasküler

Hızlı Sterilizasyon
Pratik, kullanımı kolay
Sağlam yapı, arıza risksiz çalışma
Güvenli

Kit bazlý Gaz Difüzyon teknolojisi ile Yeni Nesil Gaz
Sterilizatörleridir. Sterilize edilecek malzemeler, pratik
olarak gaz kartuþu, nem çipi ve dozimetre ile birlikte
Liner Bag içerisine konulur ve aðzý kapatýlýr.
Liner bag, sterilizatörün içine yerleþtirildikten sonra gaz
kartuþunun düðmesine basýlarak sterilizasyon baþlatýlýr.
Sterilizasyon
ve
havalandırma
işlemi
sonrası
malzemeleriniz kullanıma hazırdır. Opsiyonel olarak
otomatik kartuş aktivatörlü Steril-Jet konteynırlar
kullanılabilmektedir.
Cihazýn en üstün özelliði, gerekli en az ekipmanýn bir
araya getirilmesiyle saðlamlýk ve dayanýklýlýðý içeren
kaliteli bir yapýyý sunmasý ile uzun ömürlü, arýza risksiz
çalýþmayý oluþturmasý ve servis gereksinimini minimuma
indirmesidir. Zira geleneksel sterilizatörlerde bulunan
aðýr kazan, bol miktarda sýhhi tesisat, aparatlar,
selenoid valfler, elektriksel ekipmanlar, su deposu
basınçlı hava hatları ve özel tahliye giderlerinin
oluþturduðu hantal yapýda, sýk sýk arýzalar ve buna baðlý
operasyon ertelenmeleri, tedavi uzamasý gibi durumlar
olaðandýr. Axis 'te herhangi bir su basýnçlý hava vakum ve
tahliye gereksinimi yoktur, montajý ve taşınması kolaydır.

7” lik renkli dokunmatik monitöründen
komutlar
girilebilmekte,
uyarı
mesajlarý
görülebilmekte ve çalýþma modlarý takip
edilebilmektedir. Tüm iletiþim ve kullaným menüsü
Türkçedir.
Dahili USB portu sayesinde bilgisayar
ortamýna bilgi aktarýlmasý, modemler vasýtasýyla
internet üzerinden çalýþmanýn izlenmesi ve kontrolü
mümkündür.

Yüksek Teknoloji
Hızlı Sterilizasyon ( 2 saat)

Üstelik Axis, rakiplerine kıyasla 1/10
oranında gaz tüketmektedir. 11 gr'lık
kartuşlar ile çalışmaktadır. Sterilizasyon
güvenliği, kartuşlarda %100 Etilen Oksit
kullanılmasıyla sağlanmaktadır.

%100 EO

Kullanıcı güvenliği, az miktarda gaz
kullanımı yanısıra membran yapısındaki
Liner Bag'in oluşturduğu oldukça düşük
oranda gaz difüzyonu ve Negatif basınç ile
sağlanmıştır. Pozitif basınçlı sterilizatörlerin
tersine operatöre fiziksel olarak gaz
ulaşması mümkün değildir. Ayrıca Liner
Bag havalandırılan bir oda
içersine
konulsa bile toksik seviye hiçbir zaman
oluşmamaktadır. Liner Bag’ler kabin içinde
kabin mantığı ile ayrı bir sekonder koruma
alanı oluşturmaktadır.

Çıkış borusu ve baca tıkanıklık uyarı sistemi

%100 Güvenli
Çalışma Boyunca Kabinin Vakum Altında Tutulması
Negatif Kabin Basıncının Doğrudan İzlenebilmesi ve Kayıt

Sterilizasyon ve Havalandırma aynı kabinde
Mikrobilgisayar kontrol
Pratik, kullanımı kolay
Modüler, operasyon esnasında yeni
liner bag eklenebilme
Düşük gaz tüketimi
Sağlam yapı, arıza risksiz çalışma
Paslanmaz Çelik Kabin
Dekoratif Inox Dış Yüzey
Üstün vakum pompa sistemi

MODEL

KAPASİTE

AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX

60 LT
135 LT
160 LT
200 LT
225 LT
400 LT
450 LT
1000 LT

60
135
160
200
225
400
450
1000

İÇ
En

35
35
53
62
69
62
69
83

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Kolay montaj , alt yapı gereksinimsiz

DIŞ

Boy

Derinlik

35 cm
35 cm
68 cm
55 cm
55 cm
111 cm
111 cm
177 cm

49 cm
110 cm
48 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
70 cm

En

37
37
60
70
76
69
75
90

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Boy

41 cm
41 cm
84 cm
84 cm
84 cm
141 cm
141 cm
207 cm

Derinlik

61 cm
122 cm
60 cm
69 cm
69 cm
70 cm
70 cm
81 cm

Kolay taşınma, portatif
EN 11135 standardında validasyon imkânı
Opsiyonel çift yönlü dizayn
Taban ısıtma sistemi
Kolay parça değiştirilebilme, soketli yapı
Sızdırmaz kapı contası ve pürüzsüz
paslanmaz conta baskı kaidesi
USB 2.0 portu sayesinde kolay erişim,
internet üzerinden program güncelleme
ve çalışma kontrolü

Uzun katater LinerBag’ler sayesinde 220cm’e kadar kataterler,
bükülmeden düz bir şekilde steril edilebilmektedir.

Validasyon probu sayesinde ısı ve nem verileri
ile birlikte EN ISO 14937 ye göre raporlama.

Sterilizasyon ile ilgili tarih, zaman,
iþlev takibi, dökümantasyon ve
türü bilgiler
cihaz üzerinde
bulunan bütünleþik mini yazýcýdan
çýktý olarak alýnabilmektedir.

