Klasse B-prestaties

Maximale efficiëntie.
Minimale kosten.

De volautomatische sterilisatieautoclaaf
Ontworpen voor tandartspraktijken en kleine dokterspraktijken
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Aangenaam kennis te maken.
Ik ben de nieuwe T-Edge 10
en ik zal u tijdens het hele
proces begeleiden.
Sterilisatie met één druk op de knop
Selecteer gewoon het gewenste programma en druk op ‘start’.
Ik zorg voor de rest. Ik noem dit ‘Click and Go’.

De volautomatische sterilisatieautoclaaf
van begin tot eind

2 | T-Edge 10

Zo veel meer
dan alleen maar een autoclaaf
Uw vaardigheden zijn nodig in de kliniek
en uw tijd is van essentieel belang.
Daarom wil ik u ontlasten.
In overeenstemming met strenge internationale normen
Klinisch bewezen sterilisatiemogelijkheden
Tactiele touchpad met hoge resolutie
Innovatieve originele technologie
Eenvoudig te gebruiken interface
Chique ontwerp
	Geweldige
gebruikerservaring

Laat mij het sterilisatieproces voor
u verzorgen terwijl u voor uw patiënten zorgt!
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Maximale efficiëntie.
Minimale kosten.
Maximaliseer uw
tijd met patiënten
-

Click & go
Korte cyclustijden
Mogelijkheden voor bewaking op afstand**
Betrouwbare sterilisatieprocessen

Minimaliseer uw
bedrijfskosten
-

Innovatieve betaalbare autoclaaf
Verlengde levenscyclus
Lagere onderhoudskosten
Lagere dagelijkse en wekelijkse bedrijfskosten

Verhoog de tevredenheid
en loyaliteit van uw
patiënten door minder
tijd en moeite te besteden
aan sterilisatie
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Verbeter de
veiligheid van uw patiënten
-

Meerdere traceerbaarheidsopties
Voorgeprogrammeerde testcycli
Bescherm de reputatie van uw kliniek
In overeenstemming met strenge veiligheidsnormen

Ik ben zo compact en stijlvol,
u kunt me overal laten zien.

Geschikt voor
een schapdiepte
van 60 cm

110o

- Optimale kamercapaciteit (meer dan 75%), met 5 extra lange laden*
- Handig en gemakkelijk laden met deuropening tot 110º
-	Diverse methoden voor het vullen en afvoeren van water, zelfs als de autoclaaf in een kast is geplaatst
(boven, voor of automatisch)
- Snelle cyclustijd, inclusief sterilisatie en grondige droging
- Reeks automatische éénknopsprogramma's, inclusief testprogramma's
-	Gebruiksvriendelijke touchpad en bedieningspaneel voor het weergeven van programma's, cyclustijden,
waterniveaus en meer
- Geavanceerde documentatie en traceerbaarheidsopties en barcode
- Wi-Fi-bewaking op afstand via smartphone of tablet**

T-Edge 10
Zo eenvoudig als het gebruik van uw smartphone
* De exacte ladenmodellen worden geleverd zodra ze beschikbaar zijn
** De Wi-Fi-functie is in afwachting van goedkeuring door de regelgevende instanties en zal na goedkeuring beschikbaar zijn.
Mogelijkheden voor bewaking op afstand zullen in de nabije toekomst beschikbaar zijn
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Mijn verhoogde kamercapaciteit
en kortere cyclustijd
betekent minimale kosten
voor uw kliniek
Optimale kamercapaciteit
- 5 extra lange laden voor verpakte / onverpakte ladingen*
- 3 volle tandheelkundige cassettes + 3/4 tandheelkundige cassettes
- Meer dan 75% kamercapaciteit

Verbeterde
onderhoudsvriendelijkheid
- Gemakkelijk te repareren
- Eenvoudig te onderhouden
- Verlengde levensduur van het product
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* De exacte ladenmodellen worden geleverd zodra ze beschikbaar zijn

Milieuvriendelijk
-	Verminderd waterverbruik met
ongeveer 40%
- Lager energieverbruik
dankzij kortere cyclustijd
-	Lagere energiekosten met instelbare
tijd voor de machine om buiten
reguliere uren te werken

Realtime bewaking
T-Edge 10 proces via smartphone

Maximale sterilisatie.
Minimale kosten.
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1. Plaats het zakje in de kamer.

2. Voltooi sterilisatieproces.

3.	Ontvang barcodes met sterilisatiegegevens
(inclusief vervaldatum).

4. Breng een barcodelabel aan op elk zakje.

Proces voltooid
Scan barcodegegevens voor patiëntendossier
* tijdens
de behandeling, voor veiligheids- en
regelgevingsdoeleinden.
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Technische specificaties
Pictogram

Naam

Nietomwikkeld 134

Temp

Sterilisatie
Tijd (min.)

134 °C

3

Droogtijd (min.) Type lading

Type gebruik

1 (standaard)
Bereik: 1-99

Niet omwikkelde
instrumenten
(Onverpakt, massief)

Uitsluitend direct
gebruik

Voor opslag

Omwikkeld 134

134 °C

4

14 (standaard)
Bereik: 14-99

Handstukken,
verpakte instrumenten
(verpakt, massief), textiel
(pakketten van textiel),
poreus

Nietomwikkeld 121

121°C

15

1 (standaard)
Bereik: 1-99

Niet omwikkelde
instrumenten
(Onverpakt, massief)

Uitsluitend direct
gebruik

Verpakte instrumenten
(verpakt, massief), textiel
(pakketten van textiel),
poreus

Voor opslag

Omwikkeld 121

121°C

20

20 (standaard)
Bereik: 20-99

Prionen 134

134 °C

18

30 (standaard)
Bereik: 30-99

Massieve / poreuze lading

Voor opslag

3,5

2 (standaard)
Bereik: 0-99

Chemische indicator in
een ‘product challenge
device’ (PCD)

Periodiek
uitgevoerde test
zoals genoemd in
ISO 17665-1

Bowie &
Dick-test

134 °C

Vacuümtest

N.v.t.

Vac. Stabiele tijd 1 = 5 min
Vac. Stabiele tijd 2 = 10 min

Leeg

Niet van
toepassing

Kamer reinigen

134 °C

N.v.t.

Leeg

Periodieke
reiniging

zijn gebaseerd op:
* Cyclustijden
1 kg standaard ladingen (exclusief drogen)
Warme kamer

T-Edge 10
Afmeting van de kamer

46 cm diepte x 25 diameter

Inhoud van de kamer

23 liter

Afmetingen (b x h x d)

48 cm x 50 cm x 58 cm

Gewicht

53 kg

Voeding

50/60 Hz

Energieverbruik

2200 W

Aantal laden

5

Geleverde onderdelen

Afvoerslang, ladenhouder
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Veiligheid
voorop

Strenge veiligheidsvoorschriften vereisen dat alle sterilisatieprocessen
worden gedocumenteerd, gearchiveerd en opgeslagen. T-Edge 10 biedt
een reeks methoden voor het documenteren en opslaan van sterilisatiecycli:
-

Intern geheugen voor het opslaan van maximaal 1.000 sterilisatiecycli
Afdrukken voor het bewaren van gedrukte exemplaren
Ethernet-aansluiting voor de overdracht van gegevens naar uw pc of netwerk
USB-aansluiting voor de overdracht van gegevens naar uw pc of netwerk
Geavanceerde mogelijkheden voor gegevensanalyse met behulp van de Tuttnauer R.PC.R-software

U kunt ook een gepersonaliseerde gebruikersnaam en wachtwoord instellen voor elk personeelslid,
om de veiligheid, bescherming en traceerbaarheid te vergroten.

Veiligheid voert de boventoon
T-Edge 10 voldoet aan de volgende internationale normen:
Kwaliteitsmanagementsysteem:
- ISO 13485
- In overeenstemming met Richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG

Drukvatcertificeringsroute:
- ASME-code paragraaf I en paragraaf VIII. Div.I, Richtlijn Drukapparatuur PED 2014/68/EU

Elektrische veiligheid:
- EN/IEC 61010-2-40, IEC 61010-1

Elektromagnetische compatibiliteit:
- EN 61326-1

Functietests verificatie en validatie:
- EN 13060, ANSI/AAMI ST55

Software-validatie:
- EN 62304, FDA-richtlijnen

Bruikbaarheidstests (gebruikerservaring, ergonomie):
- IEC 62366-1
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Tuttnauer
Gerenommeerde wereldleiders
in oplossingen voor
infectiebeheersing met meer dan

Producten gedistribueerd
naar klinieken, ziekenhuizen en
onderzoeksinstellingen in meer dan

jaarervaring

landen

95

140

TUTTNAUER, UW ONE-STOP-SHOP VOOR AL UW
BEHOEFTEN OP HET GEBIED VAN INFECTIEBEHEERSING.
Maak kennis met onze complementaire familie van sterilisatieproducten
om een grondig sterilisatieproces te garanderen.

Wasmachine TIVA2

Waterdestillator

Ultrasone reiniger

Kamer reinigen

Internationale verkoop en marketing
E-mail: info@tuttnauer.com
www.tuttnauer.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
Gedistribueerd door:
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Leer van onze experts
Word lid van onze blog tuttnauer.com/blog
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Sealmachine

