
Klasa Premium Plus
Teraz jeszcze lepsza



Innowacja i jakość –  
filozofia rodzinnej firmy

Ponad 60 lat temu rozpoczęła się specjalizacja firmy MELAG w produkcji sterylizatorów. Po-

przez wysoką jakość, solidność oraz innowacyjność, w połączeniu z dążeniem do zapewnie-

nia jak najwyższego bezpieczeństwa, udało się berlińskiej rodzinnej firmie osiągnąć pozycję 

czołowego producenta. Ponad 450.000 znajdujących się na całym świecie urządzeń MELAGa 

jest świadectwem tego  sukcesu. 

Wieloletnie doświadczenie wspomagane techniką komputerową, nowoczesne metody pro-

dukcyjne wprowadzone na ponad 20 000 m2 powierzchni produkcyjnej w berlińskiej fabryce, 

zastosowanie najwyższej jakości surowców oraz sprawdzony zespół ponad 200 pracowni-

ków sprawiło, że urządzenia MELAGa to komfortowe w użyciu, wysokowartościowe produk-

ty. Nigdy nie zastanawialiśmy się nad przeniesieniem produkcji do krajów niskich zarobków, 

ponieważ słyszeliśmy od innych firm, że można co prawda obniżyć koszty produkcji, ale przy-

płaca się to obniżeniem jakości produktu. Jesteśmy przekonani, że jakość produktów głównie 

zależy od specjalizacji i dlatego do filozofii firmy MELAG należy konsekwentna specjalizacja 

w określonym zakresie produkcji skoncentrowanym tylko na: higienie praktyki lekarskiej. Dla 

nas liczy się dzisiaj i jutro: „competence in hygiene” i przede wszystkim: made in Germany.



Innowacja i jakość –  
filozofia rodzinnej firmy

Najlepszy dla Twojej praktyki –  
innowacyjny produkt firmy MELAG

Rosnąca liczba chorób zakaźnych stanowi coraz większe za-

grożenie dla ludzkiego zdrowia. Służby zdrowia i eksperci higieny 

nastawieni są na podnoszenie standardów higieny we wszystkich 

obszarach związanych z sektorem opieki zdrowotnej, które wpły-

wają na wzrost obciążeń finansowych w praktykach lekarskich, 

przy równoczesnej redukcji dochodów i zwiększającej się kon-

kurencji. My jako nasze zadanie widzimy dostarczenie Państwu 

skutecznych i oszczędnych urządzeń, które zaspokoją te rosną-

ce standardy. Nowe autoklawy klasy Premium Plus zaoszczędzą 

Państwa czas poświęcany sterylizacji instrumentów, dokumentacji 

wykonanych procesów, a także śledzeniu procesu. Nie tylko to – 

one polepszają nastrój w praktyce. Zobacz sam!



Czekanie na instrumenty należy do przeszłości

Speed me up 

Działanie autoklawu powinno być proste, bezbłędne i zabawne. 

Intuicyjna obsługa autoklawu przy zastosowanym dużym, koloro-

wym, dotykowym ekranie umożliwia szybki wybór programów, 

opcji ustawień, indywidualizacji kolorów na wyświetlaczu i jeszcze 

więcej. Ten wyświetlacz jest unikalnym, największym na świecie 

kolorowym, dotykowym ekranem, który znajduje się w produkcji 

autoklawów na dużą skalę.

Nasza wysokiej jakości sterylizacja jest rezultatem połączenia wy-

sokiej wydajności systemu próżniowego oraz najlepszej jakości 

pary. Technologia podwójnej osłony komory zastosowana w 

autoklawach klasy Premium Plus umożliwia szybką ewakuację 

powietrza z komory sterylizacyjnej, z opakowań oraz z wnętrza 

wąskokanałowych narzędzi. W tym samym czasie powietrze jest 

efektywnie odwadniane. To oszczędza czas i wydłuża żywotność 

pompy próżniowej.

Dotknij mnie – Ten wyświetlacz jest unikalny Wysokiej jakości sterylizacja

 Menu do wyboru programów sterylizacyjnych Przejrzyste wyświetlanie całego procesu

Te rekordowe czasy sterylizacji wydawały się do niedawna niemożliwe: 17 minut szybki 

program „B” do sterylizacji opakowanych instrumentów. I tylko 10 minut szybki program 

„S” do nieopakowanych instrumentów. Wszystko to razem z frakcjonowaną próżnią i su-

szeniem. Nawet pełen załadunek o wadze 7 kg może być wysterylizowany przez autoklaw 

klasy Premium-Plus w ok. 30 minut. Te czasy są naprawdę godne podziwu. 



Wybór pomiędzy czterema modelami!

Klasa Premium Plus

Zastosowanie pompy wirnikowej z pierścieniem wodnym podnio-

sło jakość i skróciło czas sterylizacji. Idealnie jeśli autoklaw znajdu-

je się w pobliżu źródła wody i odpływu, umożliwia to wykonanie 

dużej ilości cyklów sterylizacji w krótkim czasie. Vacuklav 44B+ 

wyposażony jest w głębszą i większą objętościowo komorę ste-

ralizacyjną. 

Te praktyczne wolnostojące autoklawy nie potrzebują podłączenia 

wody, ich pompa membranowa jest chłodzona przez opatento-

wany system chłodzenia. Tak jak w Vacuklavie 40 B+ i 44 B+, 

jest możliwość podłączenia urządzenia uzdatniającego wodę, 

które zapewni automatyczne dostarczenie wody do autoklawu. 

Wewnętrzny zbiornik wody umożliwia także ręczne uzupełnianie 

autoklawu wodą demineralizowaną.  

Vacuklav 40 B+ i 44 B+ Na uwagę zasługuje  
wysoka jakość i wszechstronność

Vacuklav 41 B+ i 43 B+„Plug and play” –  
potrzebne tylko gniazdko wtyczkowe

Cztery autoklawy klasy Premium Plus są na pierwszy rzut oka niezwykle podobne.  Jednak 

ich konstrukcje różnią się. Umożliwia to odpowiedni wybór autoklawu pod względem 

wielkości i pojemności komór sterylizacyjnych z podłączeniem lub bez podłączeń do med-

iów. Ponad to oferują różne warianty zaopatrywania w wodę uzdatnioną.



Drukarka etykiet

Jako rodzima firma z długoletnimi perspektywami MELAG posiada 

duży udział w ochronie zasobów środowiska. W trakcie naszego 

rozwoju nasza działalność produkcyjna zawsze sprowadzała się do 

oszczędności energii. Nasze wszystkie autoklawy klasy Premium 

Plus są wyposażone w tryb oszczędności energii, umożliwiający 

automatyczną redukcję temperatury w czasie przerwy wyznaczo-

nym przez operatora. Przy wstępnej selekcji automatycznego cza-

su startu (np. kolejnego dnia rano) także oszczędza czas i energię.

Coraz więcej klinik wymaga automatycznego wydruku etykiet. 

Poprzez interfejs sieciowy można podłączyć drukarkę etykiet z 

kodami kreskowymi. Nowa koncepcja obsługi i duży dotykowy 

ekran umożliwiają łatwy proces dokumentacji, który zaoszczędzi 

czas, a dodatkowo jest przyjemny w obsłudze. Wybierasz sam, 

czy dokumentacja ma się odbyć automatycznie przez zapis na 

karcie pamięci CF, komputerze, sieci komputerowej lub na dru-

karce MELAprint.

Dokumentacja może  
być taka prosta

Ustawienia opóźnionego czasu startu Ustawienia czasu startu autoklawu

Efektywne wykorzy-
stanie energii
Udział inteligentnego systemu oszczędności 
czasu i ochrony środowiska



Akcesoria do każdego 
zastosowania
Autoklawy nie powinny być tylko szybkie, powinny być także eko-

nomiczne. Autoklaw  klasy Premium Plus jednocześnie mieści 6 

standardowych tac, lub 4 standardowe kasety. Oferujemy kilka ro-

dzai uchwytów, które znajdują się w zakresie dostawy autoklawu. 

Uchwyt >C< jest najbardziej wszechstronny i może zostać użyty 

zarówno do kaset, jak i do tac.

 Czas pracy programów
Program uniwersalny  

czas wyjaławiania 5,5 min
Program szybki B*  

czas wyjaławiania 3,5 min
Program szybki S**  

czas wyjaławiania 3,5 min
Program ochronny  

czas wyjaławiania 20,5 min
Program prion  

czas wyjaławiania 20 min

 Vacuklav 40 B+

 do 6 kg narzędzi 15 – 23 - 8 – 11 29 – 40 30 – 38

 do 2 kg tekstyliów 22 11 – 12 - 37 37

 Vacuklav 41 B+

do 6 kg narzędzi 15 – 26 - 8 – 12 20 – 41 30 – 40

do 2 kg tekstyliów 26 12 – 17 - 39 40

 Vacuklav 43 B+

do 7 kg narzędzi 18 – 27 - 8 – 13 30 – 45 31 – 43

do 2,5 kg tekstyliów 27 21 - 43 43

 Vacuklav 44 B+

do 7 kg narzędzi 15 – 24 - 8 – 13 30 – 43 31 – 42

do 2,5 kg tekstyliów 26 20 - 41 42

Czas suszenia 15 6 2 15 15

Zastrzegamy sobie prawo dokonania zmian

Dane techniczne
Vacuklav® 40 B+

z podłączeniem wodociągowym
Vacuklav® 41 B+ 

wolno stojący
Vacuklav® 43 B+

wolno stojący
Vacuklav® 44 B+

z podłączeniem wodociągowym

Wielkość komory G 35 cm x Ø 25 cm / 18 litrów G 45 cm x Ø 25 cm / 22 litry

Wielkość załadunku 6 kg instrumentów / 2 kg tekstyliów 7 kg instrumentów / 2,5 kg tekstyliów

Wymiary (SxWxG)
46 cm x 50 cm x 55 cm

wysokość z ekranem 56cm
nóżki urządzenia pasują na blat o głebokości 50 cm

46 cm x 50 cm x 68 cm
wysokość z ekranem 56cm

nóżki urządzenia pasują na blat o głebokości 60 cm

Waga 57 kg 59 kg 66 kg  62 kg

Zasilanie elektr. 220-240V  / 50-60 Hz / 3.400 W

Uchwyt >B< na 4 kasety 
normowane

Uchwyt >D< na 2 tacki na 
implanty

Uchwyt >C< (obrócony) na 3 
kasety normowane

Uchwyt >C< na 6 tacek

 Pojemniki sterylizacyjne

Programy, czasy i dane techniczne

*maks. 1,5 kg opakowane lub 6 kg / 7 kg nieopakowane  |  **nieopakowane
Czas w minutach, zależny od załadunku i warunków jak np. temp. wody chłodzącej i napięcia sieciowego



Produkujemy autoklawy zgodnie z następującymi przepisami i normami: 93/42/EWG  

Medical products class IIb (European directive for medical products), 97/23/EWG (Pressure 

devices directive), EN 13060 (Small steam sterilizers), EN 61010-1-2 (Safety directives for 

electrical measurement, control, and laboratory devices - part 1 and part 2), EN 50081-1 

and EN 50082-1 (Directives for electromagnetic compatibility), EN ISO 9001: 12.2000 and 

EN ISO13485 /11.2000 (quality assurance / certification)

MELAG Medizintechnik / Geneststraße 6 - 10 / 10829 Berlin

Dalsze informacje o naszych produktach, obowiązujących normach i przepisach wraz z 

odpowiedziami na aktualne pytania otrzymacie Państwo na naszej stronie internetowej: 

www.melag.com

Te produkty firmy MELAG uzupełniają nasz program higieny.

Rev.: 0-11/1343                                             06.11.5PL-mcs-P+

System uzdatniania wody Oprogramowanie MELAsoft Kontrola wsadu (Helix)

Urządzenie myjąco-dezynfekujące Zgrzewarka rotacyjna Zgrzewarka


