
STHR39                    50mm x 200m                  1.104,-                   
STHR40                    75mm x 200m                  1.490,- 
STHR41                   100mm x 200m                  1.602,-

  

STERILIZACE
PRO STOMATOLOGICKÉ ORDINACE 

HORKOVDUŠNÁ STERILIZACE

BMT Stericell 55 Eco
- objem komory 55 litrů
- teplotní rozsah od +10 °C nad okolí do 250 °C
- vyznačuje se tichým chodem s jemným systémem nuceného
proudění vzduchu v komoře pomocí vestavěného ventilátoru,
který eliminuje vznik oblasti „studeného vzduchu“
- vysoký komfort obsluhy, přesná regulace teploty a času, tři
pevně nastavené sterilizační programy
- vhodná pro horkovzdušnou sterilizaci na zdravotnických
pracovištích k laboratorním účelům s možností využití i jako
sušárny
- provedení s mikroprocesorovým řídicím systémem Fuzzy logic,
ovládací prvky umístěny na fóliové klávesnici, informace o
procesu zobrazovány na LED displeji
- široký výběr volitelného vybavení a příslušenství
- výstup pro připojení tiskárny nebo PC
- možnost validace (IQ , OQ)

Trubičky pro 
kontrolu sterilizace

Páska pro 
kontrolu sterilizace

Indikátory pro 
kontrolu sterilizace

Sterilizační role

OR7303 Browne 7303 indikační trubičky HS 100ks OR593096 Bro ITH 19 lepící páska horkovzduch OR3567 Bro DHI - horkovzdušné indikátory 200ks

PROVÁDÍME P-BTK na
horkovzdušné sterilizátory 

BMT Stericell
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ORB142942                    50mm x 200m                  636,-                   
ORB142943                    75mm x 200m                  825,- 
ORB142944                   100mm x 200m              1.089,-
ORB142954                   150mm x 200m               1.782,-
ORB142955                  200mm x 200m              2.458,-
ORB142957                  250mm x 200m              2.985,-
  

PARNÍ STERILIZACE

STERILIZACE
PRO STOMATOLOGICKÉ ORDINACE 

Mocom B classic 22 litrů
Monohromatický grafický displej s fóliovou klávesnicí
Frakcionované vakuum (standardní vakuová pumpa)

Fáze vakuového sušení
Čidlo kvality vody integrované v nádrži

USB port pro přenos dat do PC
Rychlospojkový konektor pro přední plnění vodou

Příprava pro automatické plnění vodou

Bowie-Dick Helix test Multiparametrový
indikátor

OR593115 BOWIE-DICK test 1ks ORB300956 Helix Test 250 ks + nosič OR2551 Browne MVI indikátor pro PS 480ks

Sterilizační role PROVÁDÍME P-BTK na parní
sterilizátory značek 

Dürr dental a Mocom.
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