Güvenli Çalışmanın Temel Gereklilikleri

Covid-19’a Özel
Geliştirilmiş Ürünler
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Temizle, dezenfekte et ve kurut.

Scudo 2000
Maskeli
Tam Cerrahi Bone

Monoart®
Cerrahi Siper
Şeffaf çerçeve
ve değiştirilebilir
koruyuculu
tek kullanımlık
cerrah siperi.

Gözleri, burnu ve ağzı kan
veya diğer enfekte sıvıların
sıçramasına karşı koruyan
tek kullanımlık vizörlü tam
cerrahi bone.

12
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Dekontaminasyon
Paspası

Visual Vizör
Cerrahların gözlerini,
burunlarını ve ağızlarını
kan veya diğer enfekte
sıvıların sıçramasına karşı
tam anlamıyla korumak için
tasarlanmış, her iki yanda
antistatik uygulamaya
sahip koruyucu polyester
vizör.
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30 adet numaralı
yapışkan kağıtla düşük
yoğunluklu politenden
yapılmış çok tabakalı
dekontaminasyon
paspası, ameliyat
sırasında bakterilerin
yayılmasını önler.

COVID-19
karantina süresince
kliniğinize iyi bakın
dunya-euronda.com
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Bandana

Kodları:

262001,

262003

Sınıflandırma
Kişisel Koruyucu Ekipman (UE
2016/425 sayılı Avrupa
Direktifi), Kategori II

Malzeme
Otoklavlanabilir pamuk

Renkler
Zümrüt yeşili, açık mavi

Ambalaj
Tekli paketler, kutuda aynı renkte
10 adet

CE Tipi Referansı
MONOART® BANDANA

15 €

1 Adet Fiyatı

+KDV

Kolay ve rahat giyilen bu pamuklu bandananın ayarlanabilir bağları vardır
ve her ölçüye uyabilir. Kullanılan birinci sınıf solmaz pamuklu kumaşı
sayesinde 121°C’de otoklavlanabilir.

Yüksek Galoş

Kodu: 270754

Sınıflandırma
Tıbbi Cihaz Sınıf I

Malzeme
TNT

i
Yen

Renk
Açık mavi

Ambalaj
250 adetlik kutu

250 Adet
Ürün stokları sınırlıdır.

Kutu Fiyatı

250 €
+KDV

Emici, su geçirmez çift taraflı dokumasız kumaştan yapılmış tek kullanımlık galoş. Galoşun üst kısmı
elastiktir; bu sayede normal kan dolaşımını engellemeden dizinize sabitleyebilirsiniz. 48 cm yüksekliğiyle
tam ve güvenli koruma.
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KORONAVİRÜSÜ DURDURUN!

Maskeler FFP2

Kodu: 217914

Sınıflandırma
Kişisel Koruyucu Ekipman,
EN 149 +A1: 2009 Avrupa
Standardı, Sınıf FFP2

Renk
Beyaz

i
Yen

Ambalaj
Kutuda 5 adet maske

5’li Kutu

20 €

Fiyatı

+KDV

Gerek servislerde gerekse poliklinik ortamlarında sağlık mesleği mensuplarını ve doktorları koronavirüsten korumak için temel
gereksinim olan supapsız koruyucu maskeler. İç tabakası hidrofil dokumasız kumaştan yapılmış maske yüze daha iyi uyum
sağlaması için dışardan tutturulmuş elastiklere ve maksimum uyarlanabilirlik ve uyum için rahat burun köprüsüne sahiptir.
≥%95 antibakteriyel filtre (BFE) ile nefes alırken havayı filtreleyerek virüslere, toza, dumana ve aerosollere karşı koruyucu bir bariyer
sunar.

Monoart® Yüz Maskesi
Koruma 3

Sınıflandırma
Tıbbi Cihaz Sınıfı I EN 14683: Tip II
ASTM F2100: Seviye

Süre
3 saatlik koruma

Renkler
Beyaz, sarı, limon rengi, yeşil, açık mavi,
leylak, pembe, portakal rengi, siyah

Ambalaj

Partikül ve bakteri filtreleri
PFE ve BFE > 99%
Konforlu dokumasız pamuk

50 maskelik kutu
20 kutuluk karton

CE Tipi Referansı
MONOART® YÜZ MASKESİ
KORUMA 3
Ürün stokları sınırlıdır.

Yumuşak renkli ve su geçirmez
dokumasız kumaş

• 3 katmanlı tek kullanımlık, hipoalerjenik yüz maskesi:
• Toz ve neme karşı geliştirilmiş koruma için yumuşak, renkli ve suyu iten dokumasız kumaş;
• PFE (Partikül Filtreleme Etkinliği) filtresi ve BFE (Bakteri Filtreleme Etkinliği) diltresi > % 99;
• Ter ve nemin ekstra emilmesi için rahat dokumasız pamuk astar.Toz ve aerosollerden koruma için idealdir:
EN 14683 standardına uygun olarak ∆P < 3.0 mm H2O/cm2 (diferansiyel basınç: cerrahi maske solunabilirlik değeri).
Ankastre burun köprüsü.

KORONAVİRÜSÜ DURDURUN!
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Scudo 2020
Tam Cerrahi Bone

Kodu: 270761
Sınıflandırma
Sınıf I Tıbbi Cihaz

Malzeme
Polyester vizör ve Softesse®
NWT 67 g/m2 cerrahi bone

Renk
Şeffaf çerçeve, yeşil cerrahi
maske, mavi cerrahi bone

Ölçüler

i
Yen

Vizör 21.5 x 22.5 cm (uxg)
Cerrahi bone uzunluğu 43 cm

Ambalaj
Tekli ambalaj
Kutuda 50 adet

50 Adetlik
Kutu Fiyatı

280 €
+KDV

Gözleri, burnu ve ağzı kan veya diğer enfekte sıvıların sıçramasına karşı koruyan tek kullanımlık vizörlü tam cerrahi bone. Softesse®
NWT cerrahi bone olağanüst rahatlığı garanti eder. Uzun süreli ameliyatlar ve riskli hastaların tedavisi için mükemmeldir. 125 μm
kalınlığındaki şeffaf polyester vizörün her iki tarafı antistatik işlem görmüştür.
Ölçüsü ve başı saran şekli, çapraz bulaşma riskini azaltarak tam yüz korumasını garanti eder.

Scudo 2000 Maskeli
Tam Cerrahi Bone

Kodu: 270762

Sınıflandırma
Sınıf I Tıbbi Cihaz

Malzeme
Polyester vizör, tip II üç katlı alerjenik
olmayan NWT maske, Softesse®
NWT 67 g/m2 cerrahi bone

Renk

i
Yen

Şeffaf çerçeve, yeşil cerrahi maske,
mavi cerrahi bone

Ölçüler
Vizör 21.5 x 22.5 cm (uxg)
Cerrahi bone uzunluğu 43 cm

50 Adetlik

Ürün stokları sınırlıdır.

Kutu Fiyatı

300 €
+KDV

Ambalaj
Tekli ambalaj
Kutuda 50 adet

Gözleri, burnu ve ağzı kan veya diğer enfekte sıvıların sıçramasına karşı koruyan tek kullanımlık vizörlü tam cerrahi bone. Riskli
müdahaleler sırasında ve bioaerosollerin oluştuğu ortamlarda tıbbi personel için tavsiye edilir. Softesse® NWT cerrahi bone
rahattır, yüksek ölçüde nefes alabilir ve oldukça su geçirmezdir. 125 μm kalınlığındaki şeffaf polyester vizörün her iki tarafı antistatik
işlem görmüştür. EN 14683 sertifikasına sahip, Tip II, buğulanmayı önleyici ve su geçirmez cerrahi maske. Bakteriyel filtrasyon
etkinliği: ≥ %98. Nefes alma direnci: P ≤ 3.0 mm H2O/cm2.
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KORONAVİRÜSÜ DURDURUN!

Tam Cerrahi
Bone

Kodu: 270757

Sınıflandırma
Sınıf I Tıbbi Cihaz

Malzeme
Delikli NWT 26 g/m2

Renk
Açık mavi

Mevcut beden
Tek beden

i
Yen

Ambalaj
Kutuda 100 adet

100 Adetlik
Kutu Fiyatı

75 €
+KDV

Ensede elastik bantı olan, başı ve saçı izole etmek üzere şekillendirilmiş ve boyutlandırılmış, tüm bendenlere uyarlanabilir ve kalın
saçları bile tutabilecek, delikli emici NWT malzemeden yapılmış tek kullanımlık cerrahi bone.
Malzemenin kompozisyonu, vücut sıcaklığının artmasını önlemek için mükemmel nefes alabilirliği garanti eden
bakteriyel bariyer oluşturur. Yüksek miktarda toz ve aerosolün ortaya çıktığı ameliyatlar sırasında kullanımı tavsiye edilir.

Visual Vizör

Kodu: 270760

Sınıflandırma
Sınıf I Tıbbi Cihaz

Renk
Şeffaf çerçeve

Ambalaj
Pakette 12 vizör (pakete bir
vizör silici dahildir)
72 adetlik kutu

1 Adet
Fiyatı

8€

+KDV

Ürün stokları sınırlıdır.

i
Yen

Cerrahların gözlerini, burunlarını ve ağızlarını kan veya diğer enfekte sıvıların sıçramasına karşı tam anlamıyla korumak için
tasarlanmış, her iki yanda antistatik uygulamaya sahip koruyucu polyester vizör. Polyesterden yapılmıştır ve arka kısımda
ayarlanabilir, anatomik ve alerji yapmayan elastik bağı vardır. Yumuşak poliüretan köpük süngerle rahat ön koruma.
Kesinlikle lateks içermeyen ürün. Temizlik için vizör silici pakete dahildir.

KORONAVİRÜSÜ DURDURUN!
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Contemporary
Gözlükler

Kodu: 261020

Sınıflandırma
Kişisel Koruyucu Ekipman Kategori II

i
Yen

Renk
Şeffaf ve siyah çerçeve

Ağırlık
29 g

Çizilmeye Dayanıklı+

60 €
+KDV

Buğu Önleyici+

Şıklık, koruma, rahatlık ve tarzın mükemmel birleşimi. Hafif ve oldukça güçlü olan Contemporary gözlükler doktorlar ve asistanlar
için mükemmel koruma çözümüdür. Buğulanma önleyici uygulama lensleri yoğuşmaya karşı iki katı daha etkili hale getirirken
çizilmeyi önleyici uygulama gözlükleri aşınmaya karşı beş katı daha dirençli yapar. Bunların tamamı parlak siyah çerçeveyi öne
çıkaran özel ve zarif bir tasarımla sunulur.

FitUp Gözlükler

Kodları: 261179 (pembe), 261169 (yeşil)

Sınıflandırma
Kişisel Koruyucu Ekipman Kategori II

Renk
Şeffaf ve pembe çerçeve
(FitUp Pembe) ve şeffaf ve yeşil
çerçeve (FitUp Yeşil)

i
Yen

Ağırlık
25 g

Çizilmeye Dayanıklı+

25 €
Ürün stokları sınırlıdır.

+KDV

Buğu Önleyici+

Maksimum koruma ve görüşü garanti etmek için cerrahlara yönelik göz çevresini saran gözlük. Uzunluğu ve eğimi ayarlanabilir sapı
ve yumuşak, kaymaz burun köprüsüyle eksiksiz olan FitUp gözlükler olağanüstü rahatlık ve uyumuyla ön plana çıkıyor. Buğulanma
önleyici ve çizilme önleyici uygulamalarla yüksek dayanımlı lensler.
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KORONAVİRÜSÜ DURDURUN!

Monoart®
Universal Gözlükler

Kodu: 261050

Sınıflandırma
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk
Beyaz ve siyah çerçeve

Ağırlık
36 gr

Çizilmez
Buğu Önleyici

18 €
+KDV

Ambalaj
Tek adet, 10 adetlik karton

180° görüş alanı sunan tek, optik kontrollü universal polikarbonat lensli personel ve hastalar için gözlük. Sapların uzunluğu ve açısı
ayarlanabilir. Mükemmel uyum ve rahatlığı garanti eden aşırı kalıplanmış malzemeden üretilmiştir. Polikarbonat burun köprüsü. Nötr,
renksiz çizilmez ve buğu önleyici lensler, darbelere ve UV ışınlarına karşı koruma sağlar.

Monoart
Hafif Gözlük

Kodu: 261025

®

Sınıflandırma
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk
Şeffaf çerçeve

Ağırlık
43 gr

Ambalaj
Tek adet, 10 adetlik karton

Hasta ve cerrahlar için koruyucu gözlük, yan havalandırmaya entegre edilmiş havalandırma sistemli temel hat. Optik olarak kontrol
edilen polikarbonat tek mercek: bu koruyucu gözlükler, düzeltici gözlüklerin üzerine yerleştirilebilir. Şeffaf renksiz lensleri, optimum
görüş şartlarını garanti altına almak için darbeye ve UV ışınlarına karşı korur.

KORONAVİRÜSÜ DURDURUN!
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Ürün stokları sınırlıdır.

8€

+KDV

Monoart®
Ultra Hafif Gözlükler

Kodu: 261002

Sınıflandırma
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk
Pembe çerçeve

Ağırlık
29 gr

Buğu Önleyici

18 €
+KDV

Ambalaj
Tek adet, 10 adetlik karton

Personel ve hastalar için koruyucu gözlük, ergonomik, ayarlanabilir sap uzunlukları, lensin içine yerleştirilmiş koruma,
polikarbonat burun köprüsü ve kaş koruması. Renksiz lens, optimum görünürlük sağlamak için darbelere ve UV
ışınlarına karşı koruma sağlar.

Monoart®
Evrim Gözlükler

Kodu: 261005

Sınıflandırma
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk
Beyaz ve siyah çerçeve

Ağırlık
25 gr

Çizilmeye Dayanıklı+
Buğu Önleyici+

26 €
Ürün stokları sınırlıdır.

+KDV

Ambalaj
Tek adet, 10 adetlik karton

Son derece hafif, modern bir tasarıma sahip personel ve hastalar için gözlük. Şakaklar mükemmel konfor ve uyumu garanti
eder. Aşırı kalıplanmış malzemeden üretilmiştir ve bunları istenen şekilde tutan bir bellek sistemine sahiptir. Sarılı şeffaf
lens, darbelere ve UV ışınlarına karşı koruma sağlayan endüstriyel polikarbonattan yapılmıştır. Maksimum konfor için
kaymaz lastik burun köprüsü ile donatılmıştır.
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KORONAVİRÜSÜ DURDURUN!

Monoart®
Elastik Gözlükler

Kodu: 261030
Sınıflandırma
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk
Beyaz ve mavi çerçeve

Ağırlık
26 gr

Çizilmeye Dayanıklı+
Buğu Önleyici+
SoftPad Teknolojisi
Mükemmel Uyum

27 €
+KDV

Ambalaj
Tek adet, 10 adetlik karton

Gözlük ile yüz arasındaki temas noktalarını tamponlamak için tasarlanmış bir çerçeveye sahip olan ve aynı zamanda kullanıcılar için
daha hafif ve göze çarpmayan bir hale getiren elastik gözlükler. Sportif, etrafı sarılmış tasarımı, son derece esnek ve son derece
bükülmez, ayarlanabilir ve uzun ömürlü bir uyum için ayarlanabilir sap uzunluklarına sahiptir. Buğulanma ve çizilmeye karşı korumalı,
endüstriyel tip optik kontrollü şeffaf lens UV400 ışınlarına (güneş ışığı) karşı koruma sağlar.

Monoart®
Tam Koruma Gözlükleri

Kodu: 261075

Sınıflandırma
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk
Gri ve mercan rengi çerçeve

Ağırlık
45 gr

Çizilmez
Buğu Önleyici
+KDV

Ambalaj
Tek adet, 10 adetlik karton

Optik kontrollü lens ve dahili yan korumaya sahip personel ve hastalar için gözlük. Sapların uzunluğu ve açısı ayarlanabilir.
Mükemmel uyum ve rahatlığı garantilemek için aşırı kalıplanmış malzemelerden üretilmiştir. Lastik kaş koruma ve kaymaz yumuşak
kauçuk burun köprüsü. Nötr, renksiz çizilmez ve buğu önleyici lensler UV ışınlarına karşı koruma sağlar ve hem optimum görüş hem
de mükemmel darbe direncini garanti eder.

KORONAVİRÜSÜ DURDURUN!
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Ürün stokları sınırlıdır.

27 €

Monoart®
Küp Gözlükler

Kodu: 261010

Sınıflandırma
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk
Beyaz ve mavi çerçeve

Ağırlık
37 gr

Çizilmeye Dayanıklı+
Buğu Önleyici+
SoftPad Teknolojisi
Mükemmel Uyum

29 €
+KDV

Ambalaj
Tek adet, 10 adetlik karton

Son derece modern ve etrafı sarılı bir tasarıma sahip şeffaf cerrah gözlükleri. Ayarlanabilir çerçeve, mükemmel uyum ve
rahatlığı garanti eder ve SoftPad teknolojisi sayesinde kullanıcının istediği şeklini uyum sağlar. Şeffaf optik olarak kontrol edilen
polikarbonat lens, 180 derece görüş sağlar. Darbeye ve UV400 (güneş ışığı) ışınlarına karşı koruma sağlayan, buğulanma ve
çizilmeye karşı koruma sağlayan endüstriyel lensler. Herhangi bir düzeltici gözlük üzerine yerleştirilebilir.

Monoart®
Küçük Cerrah Siper

Kodu: 261105

Sınıflandırma
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk
Pembe, sarı, yeşil, mavi ve siyah
çerçeveler

Ağırlık
9 gr

Buğu Önleyici

39 €
Ürün stokları sınırlıdır.

+KDV

Ambalaj
20 korumalı
5 siperlik karton

Tek kullanımlık kısa cerrah siperi gözleri ve elmacık kemiklerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.
Ultra hafif. Değiştirilebilir şeffaf nötr koruyucular. Pakete dahil edilen çerçeveler: sarı, mavi, yeşil, pembe ve siyah.

10

KORONAVİRÜSÜ DURDURUN!

Monoart®
Cerrahi Siper

Kodu: 261103

Sınıflandırma
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk
Şeffaf çerçeve

Ağırlık
25 gr

10’lu Ürün
Fiyatı

32 €
+KDV

Buğu Önleyici
Ambalaj
20 koruyuculu yedek veya
10 x 10 koruyuculu 10 siperlik kutu

Şeffaf çerçeve ve değiştirilebilir koruyuculu tek kullanımlık cerrah siperi.
Şeffaf ve buğulanmaz tek kullanımlık koruyucu. Ultra hafif siper.

Monoart® EM19
Evo Aspiratör Ucu

Kodu: 229300

Sınıflandırma
Tıbbi Cihaz Sınıfı IIa

Renk
Limon rengi, yeşil, mavi, leylak,
pembe, şarap rengi, portakal
rengi, sarı, gri

Ölçüler
Bağlantı çapı: 16 mm;
Uzunluğu: 114 mm

14 €
+KDV

Ambalaj
Aynı renkten
10 adetlik kutu

CE Tipi Referansı
MONOART® EM19

Cerrahi aspiratörler için Monoart® EM19 Evo universal uçlar yetişkinler üzerindeki prosedürler için tavsiye edilmektedir. Ergonomik,
kaymayan tutma kısımları personel için çalışmayı kolaylaştırırken, linear şekli rahat tutmakta olup daha iyi hijyen ve temizliği teşvik
etmektedir. EM19 Evo uçları yuvarlatılmış şekilleri sayesinde üstün hasta rahatlığı sağlamaktadır. 134°C sıcaklığa kadar otoklavlarda
sterilize edilebilirler.

KORONAVİRÜSÜ DURDURUN!
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Ürün stokları sınırlıdır.

10’lu Ürün
Fiyatı

Dekontaminasyon
Paspası

Kodu: 270758

Sınıflandırma
Sınıf I Tıbbi Cihaz

Malzeme
Yapışkan Politen

Renk
Mavi

Ölçüler
45 x 115 cm

Ambalaj
Her birinde 30 adet
çıkarılabilir yapışkan kağıttan oluşan
4 adetli paket

i
Yen
30’luk

Paspas Fiyatı

20 €
+KDV

30 adet numaralı yapışkan kağıtla düşük yoğunluklu politenden yapılmış çok tabakalı dekontaminasyon paspası, ameliyat sırasında
bakterilerin yayılmasını önler. Üst yüzeyinde bulunan özel bakterisidal jelatin formülü sayesinde ayakkabıların tabanında bulunan
bakterileri etkisiz hale getirerek onları ortadan kaldırır.

Bariyer Film

Kodu: 269001

Sınıflandırma
Sınıf I Tıbbi Cihaz

Malzeme
PVC

Renk
Mavi

Ölçüler
10 x 15 cm

1 Adet

Ürün stokları sınırlıdır.

Fiyatı

16,50 €
+KDV

Ambalaj
Dağıtıcıyla birlikte koparılabilir
10 x 15 cm’lik 1200 yapraktan
oluşan 1 rulo

Özellikle ulaşması, temizlemesi veya dezenfekte etmesi zor olan alanlar ve yüzeylerin korunması için tek kullanımlık film.
Bariyer filmin hafif yapışkanı hiçbir kalıntı bırakmadan yüzeylere kolaylıkla yapışır. Bariyer film, yerleştirmeyi ve çıkarmayı
kolaylaştırmak için yapışmaz kenarlara sahiptir. Bariyer film kullanımı aerosol ve püskürtmeden kaynaklanan
çapraz bulaşma riskini azaltır.
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KORONAVİRÜSÜ DURDURUN!

Ruberdam Lastiği

Kodları:

225001,

225002

Sınıflandırma
Sınıf I Tıbbi Cihaz

Renkler
Gri, yeşil

Ölçüler
15 x 15 cm

Ambalaj
Kutuda 36 adet

CE Tipi Referansı
MONOART® DIGA DENTALE DİŞ
İZOLASYON LASTİĞİ, SU TUTMALIK

36’lık
Kutu Fiyatı

15 €
+KDV

Lateks malzemeden üretilen Monoart® diş izolasyon lastiği tıbbi tedaviler sırasında dental sistemi oral kaviteden izole etmek
için kullanılır. Sıçramalara ve aerosollere karşı. Erişilebilirliği ve görülebilirliği iyileştirmek için kuru ve temiz bir cerrahi alana sahip
olmanızı sağlar. Görüşün yalnızca dental ameliyata dahil olan bölgeye odaklanmasına olanak tanıyan tek renkli bir arka plan
oluşturarak ameliyatı yapan cerrahların göz yorgunluğunu azaltır.

Önlükler PG20

Kodları:

21910130,

21910131,

21910132

Malzeme
Su geçirmez polietilen

Renkler

i
Yen

Mavi, yeşil, beyaz

Ölçüler
810 x 530 mm ölçülerinde
200 önlük içeren rulo

Ambalaj
Kutuda 6 rulo
(120 cm veya 160 cm)

120 cm

Rulo Fiyatı

17 €
+KDV

Ürün stokları sınırlıdır.

200’lük

160 cm

Su geçirmez polietilen tabakadan üretilen hasta önlüğü rulosu. 120 ve 160 cm uzunluğu sayesinde, ameliyat önlüğünün
önüne takılarak cerrah için koruyucu bir önlük olarak da kullanılabilir.

KORONAVİRÜSÜ DURDURUN!
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Eurosafe 60

Pro System®

Tamamıyla güven içerisinde temizleme,
dezenfekte etme ve kurutma
Eurosafe 60, tek bir döngüde ön yıkama yapar,
yıkar, termal olarak dezenfekte eder ve kurutur,
böylece el ile temizlemeye gerek kalmaz. Bu,
daha az zaman ve cerrah için daha az riskle daha
etkili ve verimli sonuçları garanti eder. Büyük,
60 litrelik tank, el aletleri, gevşek aletler, kasetler
ve konteynerler dahil olmak üzere birçok ürünü
termal olarak dezenfekte etmek için kullanılabilir.
Geniş aksesuar yelpazesi mevcut alanın
kullanımını optimize eder.

Ürün stokları sınırlıdır.

Kullanıcı dostu ara yüz, yıkama süresi ve sıcaklığı
gibi ayarları düzenleyerek, özel ihtiyaçlara ve
malzemelere uyacak şekilde özelleştirerek, 40
çevrime kadar programlamak için kullanılabilir.
Eurosafe 60, eksiksiz, güvenli izlenebilirliği garanti
eder ve diğer Euronda Pro Sistem cihazlarına
bağlandığında daha da etkili olur. Bir USB
anahtarına kaydedilebilen ve bir bilgisayara
aktarılabilen tüm dezenfeksiyon döngülerinin
verilerini doğrular ve kaydeder. Eurosafe 60 iki
versiyonda mevcuttur: bir veya iki peristaltik
pompa ile.

Sınıflandırma

Toplam güç

Tıbbi Cihaz Sınıfı IIb

2750 W 230 V

Ebatları (gxyxd)

Pompa gücü

560 x 825 x 577 mm

150 W

Ağırlık

İşletim sıcaklığı

62 Kg

+5°C / +40°C

Çubuk tutucularıyla
destek
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Enjeksiyon yıkama
sistemi

8.000 €
+KDV

Kimyasal sıvı dağıtım
sistemi

KORONAVİRÜSÜ DURDURUN!

E8

Pro System®

Herkes için
sterilizasyon sanatı
Teknik özellikler
-

Kullanımı kolay Türkçe menü
Su tüketimi yalnız 300 ml
12 adet Program
5 adet B Class Programı
2 adet N Class Programı
2 adet S Class Programı
3 adet Test Programı
(Helix Testi, Prion Testi , Vakum Testi)
Su kalite sensörü
Kir Kontrol Sistemi
Hava su ayırıcı separatör
Buhar jeneratörlü sistem
24 litre iç hacim
Bilgisayarlı hata tespit sistemi
Opsiyonel yazıcılı sistem sayesinde
kayıt alabilme
SD kart desteği
Opsiyonel Wi-Fi desteği

-

3.500 €
+KDV

Güvenlik Donanımı

Standartlara Uygunluk

Sertifikasyon Bilgileri

-

Aşırı basınç koruması

EN 13060, EN ISO 14971

-

-

Yanlışlıkla kapı
açılmasına karşı
korumalar

EN 61010-1, EN 61010-2-040

93/42/AT direktifine ve eklerine uygun
E8 Otoklav.

-

IIB Sınıfı cihaz

-

97/23/AT PED Direktifine uygun
sterilizasyon haznesi

-

Firma Belgeleri

Süreç değerlendirme
sistemi

-

Gerçek zamanlı tanı
sistemi

Su tankı erişim sistemi

ISO 9001, ISO 13485,
CE Tip Referansı: E8 24L, E8 18L

Yazıcı Seti 1
Entegre termal kağıt yazıcı

KORONAVİRÜSÜ DURDURUN!

Ürün stokları sınırlıdır.

-

EN 61326, EN 13445

Yazıcı Seti 2
Yapışkan etiketli barkod yazıcı
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Eurosonic 4D
®

Pro System®

Ultrasonik yıkamada
yeni boyut
Eurosonic® 4D, Euronda Pro System serisindeki
en gelişmiş dijital ultrasonik tanktır.
Bir LED arkadan aydınlatmalı denetleyiciye
sahiptir ve farklı döngüler, zamanlar ve sıcaklıklar
ile ilişkili ışık sinyalleri sayesinde sezgisel
ve kullanıcı dostudur. Kullanıcıların 10 ila 40
dakikalık bir süreye sahip 30°C ila 60°C arasında
bir sıcaklıkta serbest döngü veya 6 önceden
ayarlanmış döngüden birini seçmelerine izin
veren iki çalışma modu vardır (aletler, burlar,
ölçü tepsileri, çimento çıkarma, alçı çıkarıcı ve
protezler). 6 ön ayar döngüsünde 4 farklı çalışma
kademesi vardır: Degas, Boost, Normal ve
Süpürme. Eurosonic® 4D, arka tarafta bir drenaja
sahiptir ve daha kolay hareket etmek için bir tapa
ve boru ile yan tutamaklarla birlikte gelir.

LED arka ışıklandırma kontrolörü

Kapasite

Ön ayar döngüleri

3.5 L

•

Enstrümanlar: 40°C’de 20 dakika

•

Burlar: 40°C’de 10 dakika

Ebatları (gxyxd)

•

İzlenim tepsi tutucusu: 60°C’de 40 dakika

320 x 240 x 170 mm

•

Çimento çıkarıcı: 30°C’de 10 dakika

•

Alçı çıkarıcı: 60°C’de 30 dakika

•

Protezler: 60°C’de 40 dakika

Ağırlık

900 €
+KDV

5.5 Kg

Ürün stokları sınırlıdır.

Aksesuarlar

Damlatmama
sistemli duman girişi
anti deformasyon
kaplama
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1 x 600 ml
lab. bardağı tutucu

3 x 600 ml
lab. bardağı tutucu

Paslanmaz çelik
delikli sepet

600 ml
cam lab. bardağı

KORONAVİRÜSÜ DURDURUN!

Eurosonic 3D

Pro System®

®

Ultrasonik tanklarda
dengeli bir tercih

60°C’lik sabit çalışma sıcaklığına ve 0 – 30
dakikalık bir zaman aralığına sahip, arkadan
aydınlatmalı bir merkezi kontrolör tarafından
yönetilen dijital ultrasonik tank. Eurosonic®
3D, daha tutarlı temizlik sonuçları elde
etmek için ultrasonik dalgaları eşit olarak
dağıtan bir Sweep Mode teknolojisi ile
çalışır. Denetleyicinin ön tarafını çevreleyen
LED’leri kullanan bir görsel döngü geri sayım
aygıtına sahiptir. Yan tutamaçlar, ultrasonik
tankı hareket ettirmeyi kolaylaştırır.

Kapasite
3L

650 €
+KDV

Ebatları (gxyxd)
260 x 220 x 156 mm

Ağırlık
3.8 Kg

Damlatmama
sistemli duman girişi
anti deformasyon
kaplama

Paslanmaz çelik
delikli sepet

KORONAVİRÜSÜ DURDURUN!

600 ml
cam lab. bardağı

Ürün stokları sınırlıdır.

Eurosonic® 3D ve Eurosonic® Energy
için Aksesuarlar

2 x 600 ml
lab. bardağı tutucu
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Eurosonic Energy

Pro System®

®

Elektromekanik
ultrasonik tank

Elektro mekanik ayarlı paslanmaz çelik
ultrasonik tank. Euronda Sweep Mode
teknolojisi ile donatılmış: Farklı frekanslarda
çalışan, ultrasonik dalgaların iki piezoseramik
dönüştürücü ile donatılmış tankın her yerine
homojen olarak dağılmasını garanti eder.
Eurosonic® Energy, ultrasonik depoyu
boşaltmayı kolaylaştıran iki yan tutamağa
sahiptir.
Kolay açma / kapama fonksiyonlarına sahip
kontrol paneli. Sabit 60°C ısıtma ve 0 – 30
dakika arasında ayarlanabilir çalışma süresi.

Kapasite

Ebatları (gxyxd)

Ağırlık

3L

256 x 220 x 156 mm

4.1 Kg

550 €
+KDV

Eurosonic® Micro
Küçük ebat,
Büyük performans

Önceden ayarlanmış 10 dakikalık çalışma
döngüsü ile tek bir açma / kapama
fonksiyonuna sahip elektronik kompakt
paslanmaz çelik ultrasonik tank. Bir
piezoseramik dönüştürücü ile donatılmış
Eurosonic® Micro, özellikle küçük
enstrümanlar (bur, vb.) için mükemmel bir
temizlik sağlar. 0,5 litrelik paslanmaz çelik
tepsi. Plastik kapak dahil.
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Kapasite

Ebatları (gxyxd)

Ağırlık

0.5 L

235 x 130 x 170 mm

1.1 Kg

300 €
+KDV

KORONAVİRÜSÜ DURDURUN!

Euroseal 2001 Plus

Pro System®

®

Tek kelimeyle, Euronda en çok satan
termo izolasyon makinesi
Sabit sıcaklıkta sürekli döngü işlemi için elektronik bir termo
izolasyon makinesi: Euroseal® 2001 Plus dayanıklı, güvenilir
ve kullanımı kolaydır. Güvenli, ergonomik sızdırmazlık
kolu, keseleri kapatmayı kolaylaştırmak için önden
konumlandırılmıştır.
Makineyi daha kompakt hale getirmeye yardımcı olan bir
çözümdür, bu nedenle masa üstüne rahatça yerleştirilebilir
veya standart sterilizasyon odası mobilyalarına monte
edilebilir. Euroseal® 2001 Plus, silindiri tutan ve kilitleyen
ve sızdırmazlık alanının içinde kalmasını sağlayan bir metal
çubuğa sahiptir. Pürüzsüz yüzeyler temizlemeyi kolaylaştırır.
UNI 868-5 ve EN 11607-2 standartlarına tamamen uygundur.

İzolasyon şeridi

Ağırlık

12 mm

7.6 Kg

İzolasyon alan genişliği

Güç kaynağı

310 mm

230 V, 50 / 60 Hz

Ebatları (gxyxd)

Soğrulan güç

473 x 220 x 235 mm

100 W

650 €
+KDV

Aquadist

Su arıtma cihazı

Damıtılmış su elde etmek için su
kaynatan ve buhar yoğunlaştıran su
damıtıcı. Saatte 0,7 litre su damıtır. 4
litre kapasiteye sahiptir. Tüm güvenlik
testlerinden geçip tüm elektromanyetik
uygunluk standardı (2004/108/AB) ve
düşük voltaj standardı (2006/95/AB)
gerekliliklerine uygundur.

Su üretimi

Boyutlar (Øxy)

Ağırlık

Saatte 0,7 litre su

230 x 360 mm

3.5 Kg

KORONAVİRÜSÜ DURDURUN!

300 €
+KDV
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www.dunya-euronda.com
info@dunya-euronda.com
İstanbul Ofis

Ankara Ofis

Oğuzhan Cad. Çağanak Sk. No: 5/3
Fındıkzade -Fatih/İstanbul
Tel : (0212) 491 10 88 (pbx)
Faks : (0212) 491 10 89

Dr. Mediha Eldem Sk. No: 68/16
Kızılay-ANKARA
Tel : (0312) 430 55 16 (pbx)
Faks : (0312) 430 55 17

