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Euronda Pro System
Products, Process, Protection

Dekontaminacja

Przygotowanie pakietów

Dezynfekcja
termiczna

Myjki
ultradźwiękowe

Zgrzewarki

Rękawy do
sterylizacji w
rolkach

Eurosafe 60

Eurosonic® 4D
Eurosonic ® 3D
Eurosonic ® Energy
Eurosonic ® Micro

Euromatic ®
Euroseal® Valida
Euroseal® Infinity
Euroseal®
Euroseal® 2001 Plus

Testy
Euroseal®
Check

Euronda Pro System pozwala na całkowitą ochronę praktyk
stomatologicznych (TPS Total Protection System). Został on
stworzony aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę pracowników,
pacjentów oraz środowiska pracy personelu medycznego.
Etapy procesów dekontaminacji i sterylizacji - od odbioru
do przechowywania - mogą zakończyć się sukcesem tylko
wtedy, gdy cała procedura będzie przebiegała prawidłowo.
Dzięki linii produktów Pro System możliwe jest wdrożenie
najnowocześniejszych, skutecznych i wydajnych protokołów,
które można regularnie kontrolować zwiększając bezpieczeństwo
praktyki przy jednoczesnej optymalizacji jej zasobów.

Sterylizacja

Autoklawy

Testy

Uzdatnianie
wody

E10
EXL
E9
E8

System identyfikacji
i kontroli

Aquaosmo
Aquafilter 1 to 1
Aquadist
Aquabox
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Eurosafe 60 wstępnie oczyszcza, dokładnie myje, płucze,
dezynfekuje termicznie i suszy w jednym cyklu, eliminując
potrzebę ręcznego oczyszczania oraz oferując bardziej skuteczny
i wydajny proces dekontaminacji w krótkim czasie i bez ryzyka
dla operatora. Duży 60-litrowy zbiornik pozwala efektywnie
dezynfekować termicznie końcówki, instrumenty, drobne
narzędzia i tacki doskonale wykorzystując swoją przestrzeń dzięki
licznym akcesoriom. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs
ma możliwość programowania do 40 indywidualnych cykli. Do
wyboru jest wiele opcji ustawień, które można dostosować
zgodnie z preferencjami lub określonymi wymaganiami tak aby
stworzyć proces obejmujący oczyszczanie, dezynfekcję i suszenie
przy płynnej kontroli czasu i temperatury pracy. Eurosafe 60
zapewnia pełną i bezpieczną ewidencję procesu dekontaminacji,
kontrolę jego poprawności oraz rejestrację uruchomienia
poszczególnych cykli dezynfekcji termicznej, zapis wszystkich
danych na standardowym nośniku USB do późniejszego odczytu
na komputerze. Transfer danych może odbywać się również
poprzez opcjonalne łącze Ethernet.

Kontrola i ewidencja

Wydajność

Proces dezynfekcji jest kontrolowany
i rejestrowany przy użyciu
standardowej pamięci USB lub za
pomocą opcjonalnego łącza Ethernet
i drukarki zewnętrznej.

Pojemny zbiornik, system czyszczenia
ciśnieniowego i efektywny,
powietrzny system suszenia zapewnia
szybszy i bardziej kompletny proces
dekontaminacji.

Wszystko w jednym

Przyjazna obsługa

Wstępne oczyszczanie, czyszczenie
zasadnicze i suszenie w jednym
cyklu dla najlepszych efektów w
krótkim czasie.

Możliwość zaprogramowania do
40 indywidualnych cykli dzięki
przyjaznemu dla użytkownika
interfejsowi LCD.
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Eurosafe 60 rejestruje i zapisuje wszystkie informacje
poszczególnych cykli dezynfekcji termicznej na nośniku USB do
późniejszego odczytu na komputerze lub poprzez opcjonalne
łącze Ethernet. Dodatkowo dane można drukować za pomocą
opcjonalnej drukarki na papier termiczny.
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Kontrola i ewidencja
Pełna oraz bezpieczna
kontrola procedur
Łączność
Pro System Eurosafe 60 jest jeszcze bardziej wydajny w połączeniu z innymi
urządzeniami Euronda. Pozwala to na pełną kontrolę oraz ewidencję, która
zapewnia najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo procesów sterylizacji.

Oprogramowanie do ewidencji i kontroli cykli
Na koniec każdego cyklu dezynfekcji urządzenie generuje plik, który zawiera
wszystkie dane procesu, pozwalając na kontrolę poprawności załadunku oraz
zgodności temperatury pracy termodezynfektora. Następnie plik może być
odczytany poprzez specjalne oprogramowanie do zarządzania procesami,
dzięki czemu w jednym miejscu można monitorować wszystkie fazy
dekontaminacji i sterylizacji.

Zarządzanie przez wielu użytkowników
Procesy termodezynfekcji mogą być zarządzane i kontrolowane przez wielu
operatorów (do 30) z indywidualnym dostępem, szyfrowanym hasłem.
Takie rozwiązanie gwarantuje, że każdy proces będzie zatwierdzany i
dokumentowany przez przypisanego operatora.

Zarządzanie przez wielu użytkowników
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Wszystko w jednym
Kompletny, zautomatyzowany
proces czyszczenia i suszenia
dostępny w jednym
urządzeniu
Myjnia-dezynfektor Eurosafe 60 wykonuje w
jednym cyklu mycie wstępne, mycie zasadnicze,
dezynfekcję termiczną i suszenie, eliminując
konieczność mycia ręcznego. W krótszym
czasie i przy mniejszym wysiłku Eurosafe
60 zapewnia skuteczne i wydajne rezultaty,
chroniąc operatora przed ryzykiem związanym
z obsługą zanieczyszczonych przyrządów.
Wszystko to z poszanowaniem środowiska
naturalnego dzięki zmniejszonemu zużyciu
wody i energii elektrycznej oraz automatycznej
regulacji detergentów zapobiegającej
marnotrawstwu.

System dozowania płynu

Maksymalne
bezpieczeństwo operatora
Eurosafe 60 został w całości
zaprojektowany, aby zapewnić
maksymalne bezpieczeństwo dla
operatora. Począwszy od koszy na
wsad i komory myjącej ze stali AISI
316L o zaokrąglonych krawędziach,
po specjalny system zapobiegający
otwarciu drzwi podczas procesu
dekontaminacji.

Pojemny
Duża komora myjąca oraz liczne
akcesoria, tace, kosze i uchwyty na
końcówki zapewniają zwiększoną
ładowność: w jednym cyklu mycia
możliwa jest dezynfekcja termiczna
dwóch wsadów z 24-litrowego
autoklawu.

Zmniejszone zużycie
wody i energii
Eurosafe 60 został zaprojektowany
tak, aby był całkowicie ekologiczny.
Zoptymalizowane zużycie energii
elektrycznej i wody: 1,7 kW oraz 12
litrów wody na każdy krótki cykl
termodezynfekcji.

Automatyczny
dozownik detergentów
Detergenty Euroclean 120 i
Eurobright 360 są automatycznie
wtryskiwane bezpośrednio do
komory myjącej za pomocą
pompy perystaltycznej, sterowanej
przez systemy elektroniczne
urządzenia. Dezynfektor termiczny
autonomicznie dozuje odpowiednią
ilość produktu, zmniejszając w ten
sposób swój wpływ na środowisko.
9

Dzięki przestronnemu zbiornikowi o pojemności 60 l Eurosafe 60
może dezynfekować końcówki, drobne narzędzia, tace i pojemniki.
Jego system mycia ciśnieniowego pozwala penetrować wodzie
i detergentom większą liczbę obszarów, optymalizując proces
czyszczenia. Wydajny system suszenia gorącym powietrzem
całkowicie eliminuje osady z wody, na wewnętrznych i
zewnętrznych powierzchniach czyszczonych końcówek i
instrumentów.
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Wydajność
Pełna i efektywna
dekontaminacja bez najmniejszego
problemuod potrzeb
Wydajne oczyszczanie i dezynfekcja termiczna
Podczas fazy mycia potężna pompa wytwarza silny, ciągły i wielokierunkowy
przepływ wody z detergentami. Urządzenie może podgrzać wodę do temperatury
93°C, skutecznie dezynfekując instrumenty.

Ponad normę
Parametr A0 określa zdolność cyklu dezynfekcji termicznej do inaktywacji
drobnoustrojów. Norma EN 15883 wymaga, aby wartość A0 wynosiła co najmniej
600 dla każdego cyklu dezynfekcji i jednocześnie, aby myjnia-dezynfektor była
w stanie osiągnąć wartość A0 nie mniejszą niż 3000. Eurosafe 60 osiąga wartość
A0=4000. Dodatkowo parametr A0 można modyfikować w zależności od potrzeb i
monitorować go w czasie rzeczywistym.

Wymuszony obieg suszenia gorącym powietrzem
Wszystkie cykle dezynfekcji termicznej kończą się fazą suszenia: wyjątkowo mocna
dmuchawa wtłacza gorące powietrze do komory myjącej w kilku jej punktach,
aby zapewnić idealnie suchy wsad na koniec procesu. System suszenia gorącym
powietrzem całkowicie eliminuje osady z wody zarówno na zewnętrznych,
jak i wewnętrznych powierzchniach instrumentów i końcówek. Dostępny jest
opcjonalny filtr HEPA dla absolutnego bezpieczeństwa środowiska pracy.

Zmiękczacz na wyposażeniu seryjnym
Woda zawiera szereg minerałów i substancji, które mogą ograniczyć skuteczność
mycia i pogorszyć jakość mytych przyrządów. Dobrej jakości woda jest niezbędna,
aby uniknąć tworzenia się osadów na przyrządach i zapewnić ich trwałość.
Wbudowany zmiękczacz zapobiega osadzaniu się kamienia i innych zanieczyszczeń
wewnątrz komory myjącej i na narzędziach chirurgicznych, co umożliwia skuteczne
mycie za każdym razem.
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Eurosafe 60 sprawia, że dezynfekcja termiczna jest łatwa i
przyjemna. Przyjazny dla użytkownika interfejs na panelu
sterowania z wyświetlaczem LCD jest wyjątkowo łatwy w
obsłudze. Trzy preferowane cykle dekontaminacji można
zaprogramować i przypisać do znajdujących się poniżej ekranu
wyświetlacza przycisków, tak aby były łatwe do wyboru.
Istnieje również możliwość korzystania z 17 innych, wstępnie
zdefiniowanych ustawień.

Przyjazna obsługa
Szybki, intuicyjny i
konfigurowany w zależności
od potrzeb
Łatwy w obsłudze
Zgodnie z filozofią Euronda, dotyczącą łatwych w obsłudze urządzeń, panel
sterowania Eurosafe 60 zapewnia łatwy i szybki dostęp do wszystkich funkcji
termodezynfektora.

Możliwość indywidualnej konfiguracji
Dezynfektor termiczny Eurosafe 60 posiada 20 wstępnie zdefiniowanych cykli
z różnymi fazami, które najlepiej pasują do wymagań oczyszczania końcówek
i instrumentów. Ponadto istnieje możliwość ustawienia i zaprogramowania do
20 innych dostosowanych indywidualnie cykli. Tworzenie i zmiana ustawień
tych cykli odbywa się z wykorzystaniem zabezpieczenia hasłem.

Kontrola procesu
Przezroczyste drzwi z podwójnymi hartowanymi szybami umożliwiają
łatwe monitorowanie zawartości urządzenia podczas cyklu oczyszczania i
dezynfekcji. W ten sposób można wykryć wszelkie blokady wynikające z
nieprawidłowego pozycjonowania instrumentów, upewniając się, że procesy
będą przebiegać bez zakłóceń.

Przezroczyste drzwi
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Akcesoria
Dostępna jest szeroka gama akcesoriów spełniających wszystkie
wymagania użytkownika oraz optymalizujących wykorzystanie
przestrzeni i mocy dezynfektora termicznego. Wszelkiego
rodzaju narzędzia pozwalają na spełnienie określonych wymagań
dotyczących ciśnieniowego mycia oraz dezynfekcji końcówek i
instrumentów stomatologicznych. Ponadto akcesoria te umożliwią
dokładne mycie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni
instrumentów, kanałów wodnych i powietrznych w końcówkach a
także ich właściwe osuszenie po zakończonym cyklu dekontaminacji.

Dołączony zestaw startowy

• 1 instrukcja
• 1 pamięć USB
• 1 test wody
• 1 kg soli
• Euroclean 120 (500 ml)
• Eurobright 360 (500 ml)

Standardowy kosz
do wsadów
14

Uchwyt na 8 tac
(40mm odstępu)

Pionowy uchwyt na
instrumenty

Kosz na wiertła i
małe narzędzia

Opcjonalne akcesoria
*Wszystkie wymienione marki są zarejestrowane i są własnością producentów.

Kosz do wsadów z 4
adapterami do końcówek,
5 spryskiwaczami do
dmuchawek i 2 adapterami
do ssaków

Kosz do wsadów z 6
adapterami do końcówek
i 6 spryskiwaczami do
dmuchawek

Kosz do wsadów z 8
adapterami do końcówek

Kosz do wsadów z 11
spryskiwaczami do
dmuchawek i 2 adapterami
do ssaków

Kosz DIN 1/1 na sztywne
instrumenty

Kosz DIN 1/1

Kosz DIN 1/2

Uchwyt na 2 tace lub
pojemniki
(50mm odstępu)

Uchwyt na 4 tace
lub pojemniki
(35mm odstępu)
15

Akcesoria
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Zewnętrzna drukarka na papier termiczny

Datalogger

Bezpieczna kontrola i ewidencja załadunku.
Wygodne drukowanie etykiet i kodów
kreskowych oraz oszczędność miejsca.

Adapter elektroniczny do przesyłania
zapisanych danych z termodezynfektora
do komputera gwarantujący szczegółową i
pewną ewidencję.

Euroclean 120

Eurobright 360

Detergent enzymatyczny
do czyszczenia narzędzi
medycznych.

Płyn do czyszczenia i
smarowania sprzętu oraz narzędzi
medycznych.

Adaptery

Akcesoria do końcówek:

• męski M3 x 0.5
• damski M3 x0.5
• damski M3.5 x 0.6
• spryskiwacz
• uchwyt

• filtr ze stali nierdzewnej
• nakładka do zakrycia gwintu
• nakładka - średnica uszczelnienia
19-21
• nakładka - średnica uszczelnienia
14-17

Adaptery do końcówek
turbinowych

Filtr powietrza HEPA

Lejek do podawania soli

Zestaw do podłączenia wody
zdemineralizowanej

EasyAdapters

• Easy Adapter KaVo
• Easy Adapter NSK PLT
• Easy Adapter NSK QD
• Easy Adapter Bien Air
• Easy Adapter W&H
• Easy Adapter Sirona

Adaptery dostępne dla szerokiej gamy
modeli końcówek turbinowych, wykonane
z litego aluminium aby zapewnić im
trwałość i wysoką wytrzymałość.

*Wszystkie wymienione marki są zarejestrowane i są własnością producentów.
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Cykle dezynfekcji termicznej
Szybki

Standardowy

Intensywny

P1

P2

P3

Całkowity czas cyklu

45’

60’

75’

Oczyszczanie wstępne

-

✓

✓

Czyszczenie zasadnicze

50°C

60°C

65°C

Płukanie

-

✓

✓

Dezynfekcja termiczna

90°C

90°C

90°C

Suszenie

120°C

120°C

120°C

Konsumpcja

12L - 1,7kW

18L - 1,8kW

24L -1,9kW

Etapy pracy urządzenia
Oczyszczanie wstępne
Zimna woda stosowana na etapie wstępnego oczyszczania jest demineralizowana w
procesie filtracji obejmującym samoregenerujące, aktywne żywice oraz zwykłą sól.

Czyszczenie zasadnicze
Na etapie czyszczenia zasadniczego potężna pompa wytwarza silne strumienie
wody dystrybułowane w wielu kierunkach ze stałym ciśnieniem. Dzięki wysokiej
jakości komorze myjącej ze stali nierdzewnej AISI 316L, specjalnie zaprojektowanym
ramionom myjącym, filtrom i obwodom wewnętrznym urządzenia, system gwarantuje
wyjątkowe rezultaty dekontaminacji.

Płukanie
Na etapie płukania detergent jest usuwany ze wszystkich powierzchni wsadu.

Dezynfekcja termiczna
Etap dezynfekcji termicznej można zaprogramować na czas od 1 do 10 minut, a
temperaturę regulować maksymalnie do 93°C. Temperatura pracy jest kontrolowana i
utrzymywana przez dwa niezależne czujniki temperatury Pt1000.

Suszenie
Wymuszony obieg przefiltrowanego, gorącego powietrza w komorze urządzenia
zapewnia idealne osuszenie wszystkich instrumentów, końcówek a także
wewnętrznych powierzchni przedmiotów umieszczonych w termodezynfektorze.
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Dane techniczne
Wymiary urządzenia

560 x 825 x 577mm (szer. x wys. x gł.):

Waga (maszyna pusta z koszem i tacami)

62kg

Przyłącze elektryczne

230V/~/50Hz

Moc elektryczna

2750W

Moc elektryczna pompy

150W

Poziom emisji hałasu

< 70dB(A)

Temperatura robocza urządzenia

+5°C / +40°C

Wydajność wentylatora

do 100m3/h

Moc elektryczna elementów grzewczych do suszenia

750W

Wymiary urządzenia
864
287

618

260

577

458

300

577

560

560

825

977

825

2-4

367

525

1

410

75

ø50

60

54

Bezpieczeństwo
urządzenia

Zgodność z normami
zharmonizowanymi

- Zabezpieczenie
przed zwarciem
- Zabezpieczenie
przed przegrzaniem
- Zabezpieczenie
przed przypadkowym
otwarciem drzwi
- System walidacji procesu

- 93/42/EEC, z późniejszymi
zmianami (zgodny z dyrektywą
o wyrobach medycznych)
- 2006/95/EC (zgodny z
dyrektywą niskonapięciową)
- 2004/108/EC (zgodny z
dyrektywą kompatybilności
elektromagnetycznej)
- CEI EN 61010-1 (wymagania
bezpieczeństwa)
- CEI EN 61010-2-040
(wymagania bezpieczeństwa)
- 2011/65/EU (zgodny z
dyrektywą RoHS II)

Dokumentacja

Certyfikaty

- Instrukcja obsługi
- Certyfikat
potwierdzający
gwarancję
- Karta instalacyjna

- ISO 14971 (identyfikacja
zagrożeń w odniesieniu do
wyrobów medycznych)
- IEC 61326-1 (wymagania
dotyczące kompatybilności
elektromagnetycznej)
- ISO 15883-1 (procesy mycia i
dezynfekcji podlegają walidacji)
- ISO 15883-2 (procesy mycia i
dezynfekcji podlegają walidacji)
- ISO/TS 15883-5 (procesy mycia
i dezynfekcji podlegają walidacji)
- Deklaracja zgodności CE:
EUROSAFE 60 - EUROSAFE 60 D

19

2020© Euronda Spa - credits: www.otium.tv & www.superagency.net

Euronda Spa© 2020
Ten katalog nie może być
kopiowany, skanowany
lub powielany. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
Opisy obrazów,
cytaty, wymiary oraz
dane techniczne
zostały podane tylko
orientacyjnie.
Producent zachowuje
prawo do wszelkich zmian
w niniejszym katalogu.

Via Chizzalunga 1
36066 Sandrigo
Vicenza, Italy
t
(+39) 0444 656111
f
(+39) 0444 656199
m info@euronda.com
www.euronda.com
Deutschland
Euronda Deutschland
Am Landwehrbach 5
48341 Altenberge, Deutschland
t
(+49) 2505 9389 0
f
(+49) 2505 9389 29
m info@euronda.de
www.euronda.de
France
Euronda France Eurl
ZAC les Vallées, Avenue de Bruxelles
60110 Amblainville, France
t
+ 33 (0) 3 44 06 69 70
f
+ 33 (0) 3 44 02 03 89
m info@euronda.fr
www.euronda.fr
España
Euronda - Identyd
Identyd, Calle Músico
Antonio Rodríguez de Hita, 12
Bajo 30007 Murcia
t
900102034
m info@euronda.es
www.euronda.es
Russia
OOO Euronda Russia
193149 Leningradsakaya obl.,
Vsevolozhsky r-on,
d. Novosaratovka, ul.
Pokrovskaya, dom 41, litera B.
Russia
t
+ 7 (812) 635 88 94
m info@eurondarussia.com
www.euronda.com.ru

990368 - Rev.01 - 07/2020

Euronda Spa

