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Tandheelkundige oplossingen

Kwaliteitsprodukten    Professionele uitmuntendheid    Betrouwbare diensten    Tijdbesparende oplossingen
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Complete oplossingen 
voor infectiebeheersing
Uw wegwijzer door het gehele
proces van instrumentvoorbereiding.

Indicatoren voor infectiebeheersing

Weken 
en wassen

Verpakken 
en sealen

Verwerken 
en steriliseren

Documentatie 
en traceerbaarheid
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T-Edge ... Zoveel meer dan alleen maar een autoclaaf

Model Kamer afm.
ø x L (mm)

Kamer vol. 
(liter)

Aantal 
laden

Totale afmetingen
B x H x D (mm)

Gewicht 
autoclaaf (kg)

Voeding Energieverbruik Geleverd 
onderdeel

T-Edge 10 250 x 460 23 liter 5 480 x 500 x 580 53 kg 50/60 Hz
230 V-1-fasig+N+GND 2200 W Afvoerslang, 

ladenhouder

T-Edge 10 voldoet aan alle internationale normen

T-Edge Dental 23-liter kamer 
Maak kennis met de T-Edge. De volautomatische sterilisatieautoclaaf
Ontworpen voor tandartspraktijken en kleine dokterspraktijken
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Compact en ergonomisch

• Geoptimaliseerde kamercapaciteit (meer dan 75% van de binnenruimte beschikbaar)
• Wordt geleverd met 5 extra lange laden
• Ontworpen voor een schapdiepte van 60 cm
• Past makkelijk in kleine ruimtes
• Gemakkelijke toegang tot de laadruimte – grote openingshoek van de deur (110°)
• Diverse methoden voor het vullen en afvoeren van water, zelfs als de autoclaaf in een 

kast is geplaatst

Verbeterde traceerbaarheid

• Intern geheugen voor het opslaan van maximaal 1.000 sterilisatiecycli 
• Automatische registratie van cyclusgegevens met behulp van het R.PC.R-programma
• Afdrukken voor het bewaren van gedrukte exemplaren
• Geavanceerde documentatie en traceerbaarheidsopties en barcode

Intuïtieve gebruikerservaring

• Volautomatische sterilisatieautoclaaf van begin tot eind
• Eenvoudig te gebruiken interface met helder en kleurrijk touchpad
• Gebruiksvriendelijke touchpad en bedieningspaneel voor het weergeven 

van programma's, cyclustijden, waterniveaus
• Laag geluidsniveau tijdens gebruik, <67 DB

Grote mate van onderhoudsvriendelijkheid en veiligheid

• 10 jaar kamergarantie: de langste in de sector in vergelijking met 
toonaangevende concurrenten

• Volledige toegang tot de belangrijkste productonderdelen
• Elk onderdeel kan eenvoudig worden verwijderd en afzonderlijk worden 

gerepareerd/vervangen.
• In overeenstemming met strenge Europese normen

Milieuvriendelijk

• Laag waterverbruik per cyclus (slechts 340-720 ml per cyclus)
• Lagere energiekosten met instelbare tijd voor de machine om buiten 

reguliere uren te werken
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OPSTELLING 1

• Standaard waskorf
• Verticale mand voor spiegels en instrumenten
• 2 x inzetrek voor 3 grote cassettes
• Draadmand voor kleine voorwerpen

OPSTELLING 3

• Standaard waskorf
• 2 x inzetrek voor 8 laden of 8 cassettes

OPSTELLING 2

• Waskorf + houder voor 8 handstukken
• Verticale mand voor spiegels en instrumenten
• Inzetrek voor 8 laden of 8 cassettes

OPSTELLING 4

• Waskorf + houder voor 8 handstukken
• Verticale mand voor spiegels en instrumenten
• Inzetrek voor 8 laden of 8 cassettes
• Draadmand voor kleine voorwerpen

Belangrijkste korf- en invoeropstellingen

Capaciteit voor wascyclus:
Met handstukken: Maximaal 8 kleine of middelgrote cassettes of maximaal 3 grote cassettes.
Zonder handstukken: Maximaal 16 kleine of middelgrote cassettes of maximaal 6 grote cassettes

TIVA2 Dental 65-liter kamer
Voor het wassen, spoelen, desinfecteren en drogen van uw tandheelkundige 
instrumenten voorafgaand aan sterilisatie.
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Model Kamer afm.
B x H x D (mm)

Kamer 
vol. (liter)

Capaciteit Totale 
afmetingen

B x H x D (mm)

Gewicht 
(kg)

Voeding Energiever-
bruik

Geleverd 
onderdeel

TIVA2

415 x 370 x 423 65 liter

Met handstukken: Maximaal 
8 kleine of middelgrote 
cassettes of maximaal 

3 grote cassettes

595 x 600 x 520 65 230 V, 1-fasig, 50 Hz
200 V, 1-fasig, 50/60 Hz

380/415 V, 3-fasig 
+neutraal, 50 Hz

220V, 3-fasig, 60Hz

2,9 kW
Afvoerslang, 
waterleiding-

pijpen

TIVA2-H

Zonder handstukken: 
Maximaal 16 kleine of 

middelgrote cassettes of 
maximaal 6 grote cassettes

595 x 818 x 520 75 2,9 kW
Afvoerslang, 
waterleiding-

pijpen

Intuïtieve gebruikerservaring

• Volledige controle en alles-in-één bediening vanaf één enkel touchscreen met kleurendisplay
• 3,5" LCD grafische display-interface
• Meerkleurige LED-verlichting in de kamer (wit, groen, rood) brandt tijdens het laden, 

uitladen en uitvoeren van het programma (optioneel)

Compact en ergonomisch

• Slim en efficiënt ontwerp: Kamercapaciteit: 65 liter
• Dubbellaagse deur van gehard glas voor visuele bewaking
• Grote verscheidenheid aan tandheelkundige manden en inzetrekken voor gebruik op maat

Verbeterde traceerbaarheid

• Gegevensoverdracht via USB en R232
• Handige add-on printer
• Realtime indicatie van waterniveau en -kwaliteit
• ‘Washer RePortal’-software voor het aansluiten en beheren van de wasmachine op uw pc (optioneel)

Grote mate van onderhoudsvriendelijkheid en veiligheid

• De enige wasmachine met een compleet waterafvoersysteem (ETS)
• Eenvoudig te verwijderen en te wassen sproeiarmen

Hoogwaardige prestaties

• Instrumenten worden volledig gedroogd dankzij krachtige elektrische ventilators en 
verwarmingselementen met een HEPA H14-filter

• PT1000 temperatuursensoren
• Maximaal 40 wasprogramma's. 5 voorgedefinieerde en 35 aangepaste
• AISI 316L roestvrij staal
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Steriliseer uw 
apparatuur sneller
Uw wegwijzer door het gehele proces 
van instrumentvoorbereiding.

Indicatoren voor infectiebeheersing

Weken 
en wassen

Verpakken 
en sealen

Verwerken 
en steriliseren

Documentatie 
en traceerbaarheid
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TIVA8 Dental 165-liter kamer 
Hoogwaardige was- en desinfectiemachine voor het wassen, spoelen, 

desinfecteren en drogen van uw tandheelkundige instrumenten 

voorafgaand aan sterilisatie.

MAXIMAAL 4 wasniveaus met een totale capaciteit van 8 DIN-manden, 

Verbeterde productiviteit en efficiëntie

Model Afmeting 
waskamer

B x D x H (mm)

Kamer vol. 
(liter)

Capaciteit Totale 
afmetingen

B x H x D (mm)

Gewicht 
(kg)

Voeding Energieverbruik Geleverd 
onderdeel

TIVA 8-1M

550 x 500 x 600 165 L

Maximaal 
4 wasni-

veaus 
(8 DIN- 

manden)

600 x 650 x 845 100 kg
230 V, 1-fasig, 50 Hz

200 V, 1-fasig, 50/60 Hz
380/415 V, 3-fasig 

+neutraal, 50 Hz
220 V, 3-fasig, 60 Hz 

50/60 Hz
50/60 Hz

6,3 kW
Afvoerslang, 
waterleiding-

pijpen

TIVA 8-WD-1M
TIVA 8-HS-1M 900 x 650 x 845 120 kg 7 kW

Afvoerslang, 
waterleiding-

pijpen
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Intuïtieve gebruikerservaring

• Volledige controle en alles-in-één bediening vanaf één enkel touchscreen met kleurendisplay
•  Grafisch rapport van wasfasen inclusief tijd en temperatuur
•  Dubbellaagse deur van gehard glas voor visuele bewaking
•  Sproeiarmbewaking voor voortdurende wasvalidatie (optioneel)
•  Meerkleurige LED-verlichting in de kamer (wit, groen, rood) brandt tijdens het laden, 

uitladen en uitvoeren van het programma (optioneel)

Verbeterde traceerbaarheid

• Voldoe aan de regelgeving door gegevens over wasprogramma's op te slaan
• USB- en RS232-connectiviteit
• Printer voor gegevensdocumentatie (optioneel)

Milieuvriendelijk

• Cyclustijdverkorting dankzij een voorverwarmde watertank (alleen voor HS-model)
• 2 doseerpompen met debietmeter voor nauwkeurig verbruik van zure en alkalische reinigingsmiddelen
• Geïntegreerde waterontharder om besmetting te verminderen
• Ingebouwde stoomcondensor voor overtollig water en stoom

Hoogwaardige prestaties

• Instrumenten worden volledig gedroogd dankzij krachtige elektrische ventilators en 
verwarmingselementen met een HEPA H14-filter

• Maximaal drie wateraansluitingen voor flexibele bediening en voor optimale wasbehoeften 
(koud, warm, gedemineraliseerd)

• Maximaal 40 wasprogramma's
• AISI 316L roestvrij staal
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3870HSG Dental 85-liter kamer 

Waterbesparend systeem

Enorme waterbesparingen worden 
bereikt met het optionele, zeer efficiënte 
waterrecyclingsysteem (HSG-WS-model)  
dat slechts 5 liter leidingwater 
per dag verbruikt

Voldoet aan de strengste internationale 
richtlijnen en normen

HSG Pre & Post Vacuüm – Middelgrote autoclaaf

Prestaties op ziekenhuisniveau voor grote klinieken
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Intuïtieve gebruikerservaring

• Eenvoudige installatie – sluit aan op nutsvoorzieningen met flexibele leidingen

Compact en ergonomisch

• Minimale voetafdruk met smal ontwerp
• Onafhankelijke modus – het is niet nodig om de autoclaaf aan te sluiten op de nutsvoorzieningen van het 

gebouw voor gedestilleerd water, leidingwater en afvoer (WS-modellen)
• Mobiel en gemakkelijk te verplaatsen naar nieuwe locaties door ingebouwde zwenkwielen

Verbeterde traceerbaarheid

• Automatische registratie van cyclusgegevens op uw pc–R.PC.R-software
• Ingebouwde USB om een back-up te maken van cyclusgegevens

Milieuvriendelijk

• Waterbesparend systeem – gebruik slechts 5 liter water per dag (WS-modellen)
• Sluimerfunctie – hiermee kan de gebruiker de tijd instellen om de sterilisator over te schakelen naar 

minimaal energieverbruik

Grote mate van onderhoudsvriendelijkheid en veiligheid

• Veiligheidsvoorziening met dubbele vergrendeling voorkomt dat de deur opengaat terwijl de kamer 
onder druk staat

• Beveiliging van het besturingssysteem voorkomt dat de deur bij hoge druk en temperatuur opengaat

Model Kamer afm.
ø x L (mm)

Kamer vol. (liter) Aantal 
laden

Afmetingen laden
B x H x D (mm)

Totale afmetingen
B x H x D (mm)

Gewicht 
autoclaaf 

(kg)

Voeding 
(kW)

3870 
HSG 384 x 758 85 L 2 Klein: 280 x 25 x 675

Groot: 350 x 25 x 675 720 x 1365 x 1180 180 kg 9 kW

Hoogwaardige prestaties

• Krachtige ingebouwde stoomgenerator

Voeding:
HSG3870: 3-fasig, 208/230/400/440/480 Volt
HSG3870 – WS: 1-fasig, 230 Volt (vereist schakelkast – optioneel) 50/60 Hz
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Chemische indicatoren

WTL198-0053 WTL198-0055 WTL198-0068 WTL 198-0062 (18 min.)
WTL 198-0063 (3,5 min.)

Chemische 
indicatortape 
voor stoom

Chemische indicator 
voor stoom

Chemische indicator 
voor stoom

Houder voor 
reinigingsindicatoren

Chemische indicator 
voor stoom

Biologische indicatoren

STOOM
WTL198-0056

INCUBATOR
PLZ198-0005

STOOM
WTL198-0058

STOOM
WTL198-0072

STOOM
WTL198-0067

FLUORESCENTIE 
INCUBATOR
WTL198-0057

Super en ultrasnelle fluorescentie-uitlezing Conventionele 24-uurs uitlezing

Was- en desinfectie-indicatoren

WTL198-0062 WTL198-0065WTL198-0061 WTL198-0063

Unit voor sterilisatie en desinfectie van verbruiksartikelen
Tuttnauer biedt een breed scala aan indicatoren ter ondersteuning van uw sterilisatie- en 

desinfectieproces en om uiteindelijk te controleren of uw producten vrij zijn van microben. 
Binnen ons brede assortiment hebben we de snelste en meest betaalbare biologische 
indicator, die binnen 20 minuten een antwoord geeft.
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WTL198-0159

WTL198-0158

WTL198-0161

WTL198-0160

Helix-PCD + Bowie-Dick simulatie-teststripkit
• Voor het bewaken van vacuümgestuurde 

stoomsterilisatoren
• Autoclaafontgrendeling voor holle ladingen in grote en 

kleine vacuümgestuurde stoomsterilisatoren
• Voorwaarden: Bowie-Dick-cyclus, 3,5 minuten bij 134 °C

Bowie-Dick testpakket chemische indicator
• Voor het detecteren van onvoldoende luchtafvoer 

en stoompenetratie 
• Testpakket voor vacuümgestuurde stoomsterilisatoren
• Voorwaarden: 16,9 minuten bij 121 °C; 4 minuten bij 

132 °C; 3,5 minuten bij 134 °C

Helix-PCD + chemische indicator teststripkit
• Voor veilige vrijgave van holle ladingen
• Process Challenge Device voor het controleren van 

stoomsterilisatieprocessen
• Voorwaarden: 18 minuten bij 134 °C

Helix-PCD + chemische indicator teststripkit
• Voor veilige vrijgave van holle ladingen
• Process Challenge Device voor het controleren van 

stoomsterilisatieprocessen
• Voorwaarden: 3,5 minuten bij 134 °C

Kosteneffectieve en betrouwbare bewaking van de autoclaaf
voor en tijdens sterilisatiecycli

Pre-sterilisatietests
Bowie-Dick en Helix 

Type 2 chemische indicatoren
Tuttnauer biedt een breed scala aan producten voor infectiebeheersing, waaronder 
kits om te voldoen aan de wettelijke eisen en om de kwaliteit van tandheelkundige 
opwerking te valideren. 
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Internationale verkoop
en marketing
E-mail: info@tuttnauer.com
www.tuttnauer.com

Gedistribueerd door:

Tuttnauer USA Co.
25 Power Drive,
Hauppauge, NY 11788
Tel: +800 624 5836, +631 737 4850 
Fax: +631 737 0720
E-mail: info@tuttnauerUSA.com

Tuttnauer Europe b.v.
Hoeksteen 11, 4815 PR
Postbus 7191, 4800 GD Breda
Nederland
Tel: +31 765 423 510 
Fax: +31 765 423 540
E-mail: info@tuttnauer.nl

Word lid van onze blog tuttnauer.com/blog
Leer van onze experts

Innovation · Legacy · Partnership
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Klein genoeg om op een counter 
te passen; Slim genoeg om water 
te destilleren voor sterilisatie.

Waterdestillator

Gerenommeerde wereldleiders 
in oplossingen voor 
infectiebeheersing met meer dan

Producten gedistribueerd naar 
klinieken, ziekenhuizen en 
onderzoeksinstellingen in meer dan

Sealmachine

Om een effectieve, kwalitatieve en 
langdurige sterilisatie te garanderen 
totdat de instrumenten opnieuw 
worden gebruikt. 

Ultrasone reiniger

Deze stille maar zeer effectieve 
reiniger maakt gebruik van 
geluidsgolven om instrumenten 
te ontdoen van harde aanslag.

95 

jaarervaring
140 
landen

Het succes van uw kliniek op het 
gebied van infectiebeheersing wordt 
ondersteund door 95 jaar ervaring 
als wereldleider


