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Απόδοση στο μέγιστο.
Κόστος στο ελάχιστο. Cl
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Ο πλήρως αυτοματοποιημένος κλίβανος αποστείρωσης 
σχεδιασμένος για οδοντιατρεία και μικρές ιατρικές μονάδες



Χαίρομαι που σε γνωρίζω. 
Είμαι ο νέος T-Edge 10 και θα 
είμαι δίπλα σου σε κάθε βήμα 
αυτής της διαδικασίας.

Εσύ πρέπει απλώς να επιλέξεις το πρόγραμμα που θέλεις και να πατήσεις το Start. 
Eγώ αναλαμβάνω όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτό που ονομάζω Click and Go.

Ο πλήρως αυτοματοποιημένος κλίβανος αποστείρωσης, 
από την αρχή ως το τέλος

Αποστείρωση με το πάτημα ενός κουμπιού
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Πολύ περισσότερο 
από Kλίβανος

Εγώ φροντίζω τη διαδικασία αποστείρωσης 
όσο εσύ φροντίζεις τους ασθενείς σου!

Είναι σημαντικό να μπορείς να αφιερώνεις τις 
ικανότητες και το χρόνο σου στο ιατρείο σου. 
Γι αυτό, στόχος μου είναι να σε απελευθερώσω.

 Συμμόρφωση με αυστηρά διεθνή πρότυπα

 Κλινικά αποδεδειγμένες δυνατότητες αποστείρωσης

 Χειριστήριο αφής υψηλής ανάλυσης

 Καινοτόμος, πρωτότυπη τεχνολογία

 Εύχρηστο περιβάλλον εργασίας χρήστη

 Κομψός σχεδιασμός

 Εξαιρετική εμπειρία χρήστη
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Μεγιστοποίησε 
το χρόνο σου με τους ασθενείς

Απόδοση στο μέγιστο.
Κόστος στο ελάχιστο.

Τώρα μπορείς να αυξήσεις 
την ικανοποίηση και την 
εμπιστοσύνη των ασθενών σου 
μειώνοντας το χρόνο και την 
προσπάθεια που απαιτείται για 
την αποστείρωση

Ενίσχυσε 
την ασφάλεια των ασθενών σου

Ελαχιστοποίησε
τα λειτουργικά κόστη

- Πολλαπλές δυνατότητες ιχνηλάτησης 

- Προγραμματισμένοι κύκλοι ελέγχου

- Εξασφάλιση αξιοπιστίας ιατρείου

- Συμμόρφωση με αυστηρά πρότυπα ασφάλειας

- Καινοτόμος προσιτός κλίβανος

- Παρατεταμένη διάρκεια ζωής προϊόντος

- Μειωμένο κόστος συντήρησης

- Μειωμένο ημερήσιο και εβδομαδιαίο λειτουργικό κόστος

- Click and Go

- Σύντομη διάρκεια κύκλων

- Δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως*

- Αξιόπιστη διαδικασία αποστείρωσης
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Χάρη στο πρακτικό μέγεθος και τον 
κομψό σχεδιασμό μου, μπορείς 
να με τοποθετήσεις οπουδήποτε. 

T-Edge 10
Τόσο εύκολος στη χρήση όσο ένα smartphone!

Ταιριάζει σε ράφι 
βάθους 60 εκ. 

110o

- Βέλτιστη χωρητικότητα θαλάμου (πάνω από 75%), με 5 μακρόστενους δίσκους

- Πρακτική και εύκολη φόρτωση με άνοιγμα πόρτας στις 110ο

- Εναλλακτικοί τρόποι προσθήκης / απομάκρυνσης νερού, ακόμα κι αν ο κλίβανος τοποθετηθεί μέσα σε ντουλάπι (πλήρωση   

 δεξαμενής από πάνω ή αυτόματα)

- Γρήγορος κύκλος, που περιλαμβάνει αποστείρωση και απόλυτο στέγνωμα

- Γκάμα αυτόματων προγραμμάτων με το πάτημα ενός κουμπιού, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ελέγχου

- Φιλικό προς τον χρήστη χειριστήριο αφής που προβάλλει τα προγράμματα, τη διάρκεια των κύκλων, τα επίπεδα νερού κ.ά. 

- Προηγμένες επιλογές τεκμηρίωσης και ιχνηλασιμότητας και δημιουργία barcode

- Παρακολούθηση εξ αποστάσεως μέσω WiFi από smartphone ή tablet*

*Η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως θα είναι διαθέσιμη στο άμεσο μέλλον. Θα παρέχεται δωρεάν αναβάθμιση 
υπό τους όρους της εταιρείας. T-Edge 10  |  5



Η αυξημένη χωρητικότητα του θαλάμου 
μου και η μειωμένη διάρκεια κύκλου 
εξασφαλίζουν το ελάχιστο λειτουργικό 
κόστος για το ιατρείο σου

- 5 μακρόστενοι δίσκοι για συσκευασμένα/μη-συσκευασμένα φορτία
- 3 οδοντιατρικές κασέτες πλήρους μεγέθους + 3 οδοντιατρικές κασέτες ενός τετάρτου
- Πάνω από 75% χωρητικότητα θαλάμου

- Εύκολο σέρβις
- Απλή συντήρηση
- Παρατεταμένη διάρκεια ζωής

Βέλτιστη χωρητικότητα θαλάμου

Ενισχυμένη δυνατότητα επισκευής
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- Μειωμένη κατανάλωση νερού κατά 40% περίπου
- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας χάρη στη μειωμένη  
 διάρκεια κύκλου
- Χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας με ρυθμίσεις  
 χρονοκαθυστέρησης για λειτουργία σε ώρες χαμηλής  
 χρέωσης

Προϊόν φιλικό 
προς το περιβάλλον

Αποστείρωση στο μέγιστο.
Κόστος στο ελάχιστο.

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο 
Διαδικασία T-Edge 10 μέσω smartphone
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1. Τοποθέτηση συσκευασίας μέσα στο θάλαμο. 2. Ολοκλήρωση διαδικασίας αποστείρωσης.

3. Λήψη barcode με στοιχεία αποστείρωσης 
(συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης).

4. Εφαρμογή barcode σε κάθε συσκευασία.

5.  Σκανάρισμα barcode για καταγραφή στοιχείων στον 
φάκελο του ασθενή κατά τη θεραπεία, στο πλαίσιο 
της ασφάλειας και της συμμόρφωσης με τη σχετική 
νομοθεσία.

Ολοκλήρωση διαδικασίας
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Εικονίδιο Κύκλος προγράμματος Τύπος φορτίoυ Διάρκεια κύκλου 
(λεπτά)*

Χρόνος στεγνώματος 
(λεπτά)

Unwrapped 134
Μη-συσκευασμένα 
εργαλεία

21 1

Wrapped 134 Συσκευασμένα εργαλεία 25 15

Unwrapped 121
Μη-συσκευασμένα 
ευαίσθητα εργαλεία

32 1

Wrapped 121
Συσκευασμένα ευαίσθητα 
εργαλεία

45 15

Prion 134
Συμπαγές φορτίο / 
πορώδες φορτίο

30 18

Τεχνικές προδιαγραφές

* Η διάρκεια των κύκλων ορίζεται σύμφωνα με:
 1 κιλό στάνταρ φορτίου (μη συμπεριλαμβανομένου του στεγνώματος)
  Θάλαμο που έχει θερμανθεί

T-Edge 10
Διαστάσεις θαλάμου 46 εκ. βάθος x 25 διάμετρος

Χωρητικότητα θαλάμου 23 λίτρα

Εξωτερικές διαστάσεις (πλάτος x 
ύψος x βάθος)

48 εκ. x 49 εκ. x 58 εκ.

Βάρος 50 κιλά

Τάση λειτουργίας 50/60Hz

Κατανάλωση ρεύματος 2000W

Συνδέσεις
1 θύρα Ethernet, 4 θύρες USB, WiFi, 
ενσωματωμένη σύνδεση για αυτόματη 
πλήρωση δεξαμενής με νερό και στράγγιση

Αριθμός δίσκων 5

Εξαρτήματα Σωλήνας στράγγισης, λαβή δίσκων
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Όλα για την ασφάλεια  

Ο T-Edge συμμορφώνεται με τα παρακάτω διεθνή πρότυπα:

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας:
- ISO 13485
- Συμμόρφωση με οδηγία για ιατροτεχνολογικά προϊόντα 93/42/EEC

Πιστοποίηση για Εξοπλισμό υπό Πίεση:
- Κώδικας ASME, ενότητα Ι και ενότητα VIII. Div.Ι, PED 2014/68/EU

Ηλεκτρική Ασφάλεια:
- EN/IEC 61010-2-40, IEC 61010-1

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα:
- EN 61326-1

Λειτουργικοί  Έλεγχοι Εξακρίβωσης & Εγκυρότητας:
- EN 13060, ANSI/AAMI ST55

Εγκυρότητα Λογισμικού:
- EN 62304, FDA guidance

Έλεγχοι Χρηστικότητας (Εμπειρία Χρήστη, Μηχανική βάσει Ανθρώπινου Παράγοντα):
- IEC 62366-1

Ασφάλεια
είναι το συνώνυμό μου
Αυστηρά πρότυπα ασφάλειας απαιτούν την τεκμηρίωση, αρχειοθέτηση και 
αποθήκευση όλων των διαδικασιών αποστείρωσης. Ο T-Edge προσφέρει μια 
γκάμα μεθόδων για την τεκμηρίωση και αποθήκευση των κύκλων αποστείρωσης:

- Εσωτερική μνήμη για την αποθήκευση έως και 1.000 κύκλων αποστείρωσης
- Εκτυπώσεις για τη διατήρηση έντυπου αρχείου
- Σύνδεση Ethernet για τη μεταφορά δεδομένων σε PC ή δίκτυο
- Θύρα USB για τη μεταφορά δεδομένων σε PC ή δίκτυο
- Δυνατότητες προηγμένης ανάλυσης δεδομένων με χρήση του λογισμικού Tuttnauer RPCR

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για προσωποποιημένο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για κάθε εργαζόμενο, 
ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια, προστασία και ιχνηλασιμότητα. 
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TUTTNAUER, ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ

www.tuttnauer.com
Learn from our Experts

Innovation · Legacy · Partnership

95 χρόνια 
εμπειρία 

140 
χώρες

Διεθνώς αναγνωρισμένος ηγέτης 
σε λύσεις ελέγχου μολύνσεων με 
πάνω από

Προϊόντα που διανέμονται σε κλινικές, 
νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα σε 
περισσότερες από 

Θα ήθελα να σου συστήσω όλη την οικογένεια προϊόντων που διαθέτουμε για μια 
ολοκληρωμένη διαδικασία αποστείρωσης.

Συσκευή 
συγκόλλησης 
ρολών 
αποστείρωσης

Πλυντήριο 
χειρουργικών 
εργαλείων 
TIVA2

Συσκευή 
απόσταξης 
νερού

Λουτρό 
υπερήχων

Chamber Clean
- Ταμπλέτες 
καθαρισμού

Tuttnauer

Φωκίδος 51

Αθήνα 115 27

Τ   210 7711 605

F   210 7754 065

Για παραγγελίες μέσω 

WhatsApp / Viber / SMS: T 6974 810996

E-mail: info@negrin.gr
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