LAVADORES DE ALTA CAPACIDADE DE
LAVAGEM para CSSD
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Máquina de lavar de porta deslizante,
simples ou dupla, em vidro. Excelente
capacidade de lavagem: até 12 cestos
DIN. A porta deslizante permite ao
cliente carregar e descarregar de forma
ergonómica, e com as nossas inserções
exclusivas e design de rack, adicionando
um carregamento seguro e fácil sem
qualquer levantamento de pesos. Novo
ciclo de desinfeção térmica TURBO de
35 minutos.

650 mm
LAVAGEM INSTRUMENTOS

MÁQUINA
DE PORTA
DESLIZANTE,
SIMPLES OU
DUPLA

1945 mm

LAVAGEM MIS

IMPRESSORA
INTEGRADA E
DETERGENTES
COLOCADOS NA
ESTRUTURA DA
MÁQUINA.
LAVAGEM RECIPIENTES

N.B. TODOS OS MODELOS TÊM AS MESMAS SOLUÇÕES APRESENTADAS

LAVADORA WD7010
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Desinfecção da máquina de lavar com
porta de vidro deslizante simples ou
dupla. A última geração de eletrónica
com tecnologia de ecrã tátil =>
integrando resultados visuais e de
segurança. O novo ciclo de lavagem
rápida TURBO consegue uma desinfeção
térmica de 35 minutos. Redução dos
custos de funcionamento em versões
com aquecimento a vapor.

780 mm

LAVAGEM INSTRUMENTOS

RECONHECIMENTO
RACK AUTOMÁTICO

IMPRESSORA
INTEGRADA

1945 mm

LAVAGEM PERSONALIZADA

LAVAGEM DE
SOCAS OP

LAVADORA WD7015
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Desinfeção
com
porta
deslizante
simples ou dupla. A última geração de
eletrónica com tecnologia de ecrã tátil,
garante desempenhos irrepreensíveis.
Capacidade: até 18 cestos DIN.
Possibilidade ciclo de desinfeção térmica
TURBO de 35 MINUTOS.

SISTEMA DE
DETEÇÃO DE
RACK COM
CONNECTORES
DE LAVAGEM /
SECAGEM

900 mm
LAVAGEM INSTRUMENTOS

1945 mm

CARRO DE
LAVAGEM DE
ANESTESIA

PORTA USB PARA
ARMAZENAMENTO
DE DADOS COM
SEGURANÇA

CARRINHO DE
TRANSPORTE

PONTOS CHAVE
COMPACTO COM
ALTA CAPACIDADE
Design
compacto
sem comprometer a
capacidade de lavagem,
permitindo
aplicações de grande
volume em espaço
reduzido,
permitindo um aumento da
produção através de
uma manipulação ergonómica da carga.

As máquinas de Lavar desenhadas e produzidas, pela
Smeg, em Itália, são concebidas com finalidade de se
adequarem aos requisitos específicos de nossos clientes:
compactas, rápidas, ergonómicas e confiáveis.

FLEXIBILIDADE
Máquinas de Lavar
de portas deslizantes
ou desmontáveis com
um único rack, conseguem garantir o tratamento de diferentes
instrumentos. Um rack
=> muitas aplicações
=> menos custos.

CICLOS RÁPIDOS
Ciclos completos de
lavagem e desinfecção realizados em
35 minutos. Menos
tempo, dinheiro e
energia => custos
de
funcionamento
e horas de trabalho
mais reduzidos.

SEGURANÇA
A última geração de
eletrónica
verifica
cada parâmetro do
ciclo de lavagem. A
capacidade de armazenar dados garante
a absoluta segurança
e certeza dos resultados.
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