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BRAVO G4
™

Avtoklav s komorami

Sterilizacija, pametnejši način
Sterilizator SciCan BRAVO G4 tipa B vsebuje predsterilizacijski vakuum za izboljšanje prodora pare in sterilizacijski
vakuum za izboljšanje sušenja. Možnost 17 l, 22 l ali 28 l enot, vakuumsko podprto sušenje zaprtih vrat in učinkovit
čas delovanja zagotavljajo, da imajo zdravniki vedno na voljo dovolj instrumentov, pripravljenih za uporabo.
Pametne in učinkovite funkcije
Avtoklavi BRAVO G4 s komorami ponujajo učinkovite čase
cikla, sterilizacijo in sušenje instrumentov v samo 33 minutah.
Funkcija zapoznelega zagona uporabniku omogoča, da
programira cikle, da se zagon začne pozneje. To je učinkovita
funkcija med programiranjem testnih ciklov pred začetkom
dneva.

Prilagodljiva zasnova
Na razpolago s tremi velikostmi komor: 17 l, 22 l ali 28 l, ki
nudijo dovolj zmogljivosti, da izpolnijo potrebe kakršne koli
velikosti v praksi.
Naležna površina BRAVO G4 omogoča, da se prilega
v vse nastavitve Stericentre. Vsestranske velikosti komore
omogočajo ponovno obdelavo 5 (za 17 l in 22 l) ali 6 (za 28 l)
pladnjev ali 3 (za 17 l in 22 l) ali 4 (za 28 l) kaset.

Nežno
BRAVO G4 uporablja čisto demineralizirano/destilirano vodo
z vsakim ciklom in ima notranji senzor prevodnosti vode,
ki stalno spremlja kakovost vode in opozarja, če so meje
presežene.

G4 tehnologija – povezljivost in zapisovanje
podatkov

Različne možnosti polnjenja

Omogoča zanesljivo odobritev obremenitve, dokumentacijo
in shranjevanje podatkov; povezuje in pošilja podatke o ciklih
v vaše pametne naprave ali računalnik ter zagotavlja lahko
dostopne podatke o ciklu in informacije o vzdrževanju. Za
snemanje podatkov iz cikla so na voljo tudi vrata USB.

BRAVO G4 ponuja številne možnosti polnjenja in praznjenja,
vključno z ročnim zgornjim in sprednjim polnjenjem ter
samodejnim polnjenjem in odtokom skozi vrata na zadnji
strani. Dodatna oprema za vodo omogoča možnosti za vse
nastavitve Stericentre.

Skladen z EN 13060
Ponuja ponovljive rezultate sterilizacije, ki jih je mogoče potrditi.

17 l

Ciklus

Vrsta ciklusa

22 l

Najv. obremenitev Čas ciklusa
(kg)
(minute)

Najv. obremenitev Čas ciklusa
(kg)
(minute)

Najv.
obremenitev (kg)

134 °C univerzalno

B

42

6

46

7,5

56

9

134 °C votel, razpakiran

S

35

6

39

7,5

44

9

134 °C trden, zapakiran

S

33

6

39

7,5

45

9

134 °C prion

B

56

6

60

7,5

70

9

121 °C univerzalno

B

58

6

63

7,5

69

9

134 °C preskus vijačnice

NI PODATKA

20

NI PODATKA

24

NI PODATKA

24

NI PODATKA

Preskus vakuuma

NI PODATKA

18

NI PODATKA

18

NI PODATKA

18

NI PODATKA

Po meri (134 °C ali 121 °C)

NI PODATKA

NI PODATKA

NI PODATKA

NI PODATKA

NI PODATKA

NI PODATKA

NI PODATKA

Specifikacije

17 l

22 l

28 l

600 x 480 x 450 mm

Mere stroja (dolžina x širina x višina):
17 l

Prostornina sterilizacijske komore:

22 l

28 l

4,5 l

Prostornina rezervoarja za vodo:
51 kg

Teža (brez vode):

52 kg

53 kg

20 mm x 20 mm x 70 mm

Čiščenje je potrebno (zgoraj x na strani x zadaj):

2,4 bar

Vrednost PRV (razbremenilni ventil):

220 V–240 V ~ 50 Hz, 10 A
220 V–240 V ~ 60 Hz, 10 A

Električna ocena:

2.300 W

Nazivna moč:

I

Razred zaščite:

pokrita

Zaščita:

15 °C–35 °C

Delovna temperatura okolice:

<67 db (A)

Ravni zvoka:

najv. med 20 % in 80 % brez kondenzacije

Relativna vlaga:

najm. –100 m/najv. 3.000 m

Najm./najv. nadmorska višina:
600 ml/cikel

Najv. poraba vode:

750 ml/cikel

950 ml/cikel

<15 μS/cm

Prevodnost:
Skupni prenos toplote (ena ura neprekinjenega delovanja):

3,6 MJ

4 MJ

5,4 MJ

Teža obremenitve s polnim rezervoarjem in največjo obremenitvijo:

62 kg

63 kg

64 kg

Demineralizator Pure 500

Demineralizator Pure 100

Sistem za čiščenje vode z reverzno
osmozo za polnjenje avtoklava
z visokokakovostno demineralizirano vodo,
ki odstranjuje organske in anorganske
snovi.

Sistem za čiščenje vode z ionskimi
izmenjevalnimi kartušami za polnjenje
avtoklava z visokokakovostno demineralizirano
vodo.

Neposredno povezan s sterilizatorjem z obvestili iz avtoklava
o tem, kdaj je treba zamenjati filtre.

Neposredno povezan in popolnoma
nadzorovan sterilizator z obvestili iz avtoklava
o tem, kdaj je treba zamenjati kartuše.

Zunanje mere (Š x V x D): 461 x 328 x 206 mm
M7C200011

Zunanje mere (Š x V x D): 366 x 365 x 143 mm
M7C200010

Proizvajalec:
CEFLA S.C.

0 0 5 1

Via Selice Provinciale 23/A
40026 Imola (Bo), Italija
Tel.: +39 0542 653111
Faks: +39 0542 653344
SD-599 EU SL R1

28 l

Čas ciklusa
(minute)

Glavna pisarna:

Distributer:

Pisarna za švicarske stranke:

SciCan Ltd.

SciCan GmbH

SciCan Medtech AG

1440 Don Mills Rd.
Toronto, ON, M3B 3P9/Kanada
Tel.: +1 416 445 1600
Faks: +1 800 667 7733
customerservice@scican.com

Wangener Strasse 78
88299 Leutkirch/Nemčija
Tel.: +49 (0)7561 98343 0
Faks: +49 (0)7561 98343 699
customerservice_eu@scican.com

Alpenstrasse 14
6300 Zug/Švica
Tel.: +41 (0) 41 727 7027
Faks: +41 (0) 41 727 7029
switzerland@scican.com

www.scican.com
BRAVO je blagovna znamka podjetja SciCan Ltd.

