A linha de Autoclaves de Bancada com bomba de vácuo Euronda foi desenvolvida
para ser referência no mercado. Os equipamentos são construídos com
componentes italianos de última geração, de modo a proporcionar confiabilidade
e performance no processo de esterilização.
O ciclo rápido das autoclaves entrega material completamente seco e fornece à
instituição a agilidade necessária aos processos.
Todas as autoclaves são classificadas como tipo B em conformidade com a norma
europeia EN13060. Esta norma fornece os direcionamentos de construção e
performance dos esterilizadores de bancada. Esterilizadores tipo B possuem as
mesmas capacidades de grandes esterilizadores, atuando da mesma forma sobre
materiais sólidos, porosos e canulados.
Além disso a norma designa ciclos específicos para cada tipo de carga:
. Ciclo N – Apenas para materiais sólidos não embalados
. Ciclo S – Apenas para produtos específicos de acordo com o
fabricante do material. Importante ser utilizado somente para
esta finalidade
. Ciclo B – Ciclo com mesma performance de um grande esterilizador.
Pode ser utilizado em qualquer tipo de carga.

E8

44,5 cm

Autoclave com bomba de vácuo de duplo estágio. Para ciclos rápidos e materiais
urgentes. Display soft-touch e 9 ciclos pré-programados.

Classificação

Capacidade

Autoclave Classe B em
acordo com a norma EN13060

24 Litros

Peso

Consumo de Água

48 Kg

300 ml por ciclo

Confiabilidade

Performance

Sistemas de controle e componentes
de ponta italianos

Ciclo rápido de 26 minutos
com o material seco

Rastreabilidade

Conectividade

Impressora opcional

Wi-fi opcional

E10

45,5 cm

Autoclave com bomba de vácuo de duplo estágio. Para ciclos rápidos e materiais
urgentes. Display Touch Screen 4” e 9 ciclos pré-programados.
Iluminação na porta E-light que identifica o estágio da esterilização.

Classificação

Capacidade

Autoclave Classe B em
acordo com a norma EN13060

18 ou 24 Litros

Peso

Consumo de Água

47.7 Kg (18L) – 50.5 Kg (24L)

300 ml por ciclo

Confiabilidade

Performance

Sistemas de controle e componentes
de ponta italianos

Ciclo rápido de 22 minutos
com o material seco

Rastreabilidade

Conectividade

Impressora opcional

Wi-fi opcional

ACESSÓRIOS - IMPRESSORA

Confiabilidade

Performance

Impressão em etiquetas
adesivas

Rápida impressão

Design

Rastreabilidade

Impressora embutida

Imprime informações do
ciclo e código de barra

ACESSÓRIOS - PURIFICAÇÃO

Sistema de purificação de água. Faz a deionisação da água, em conformidade com o
padrão EN13060 ( < 15 us/cm).

Produção

Capacidade

Gera 1 litro de água
por minuto

Pode atender até
2 autoclaves Euronda

Tamanho

Peso

390 x 455 x 145 mm

8.6 Kg (vazio)

Controle
Sistema de controle da
qualidade da água que indica
a necessidade de troca dos
filtros

ACESSÓRIOS - AQUABOX

Dispositivo que permite que as autoclaves Euronda sejam conectadas à uma fonte
externa de água tratada, que não seja da marca Euronda. Ideal para locais que já
possuam Osmose Reversa

Tamanho

Peso

100 x 100 x 50 mm

0.5 Kg

RESUMO

Capacidade
Peso
Display
Ciclo Rápido
(material seco)

E-light
Alimentação
De Água

E8

E9 NEXT

E10

24L

18 L ou 24L

18 L ou 24L

48 Kg

45.5 Kg (18L) 48

47.7 Kg (18L)

Kg (24L)

50.5 Kg (24L)

Soft Touch

Touch 3,5”

Touch 4,3”

26 min

26 min

22 min

-

-

Sim

Automática

Automática

Automática

