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Od ponad 40 lat Euronda jest synonimem doskonałej ochrony w 
branży medycznej. Wywodząca się z Włoch firma obecnie szczyci 
się dobrze ugruntowaną, międzynarodową pozycją. Prowadzi cztery 
oddziały operacyjne a jej produkty są oferowane w ponad 100 krajach 
na całym świecie. Euronda jest jedną z wiodących firm zajmujących się 
kontrolą zakażeń w środowisku medycznym.

Działalność produkcyjna Euronda obejmuje cztery linie wyrobów. 
Monoart® w których zakresie znajduje się szeroka gama materiałów 
jednorazowego użytku, akcesoriów oraz środków ochrony 
indywidualnej, łączących najwyższą jakość wykonania z szerokim 
spektrum kolorystycznym. Pro System zapewnia całkowitą ochronę 
praktyk stomatologicznych (TPS Total Protection System): kompletna 
linia produktów, które optymalizują procesy dekontaminacji i 
sterylizacji oraz czynią je wyjątkowo sprawnymi i bezpiecznymi.  
Alle® jest linią produktów jednorazowego użytku zaprojektowanych 
specjalnie na potrzeby sterylnego oraz nieskażonego środowiska 
chirurgii ogólnej i stomatologicznej. Są one niezbędne do 
zagwarantowania pełnej ochrony przed ryzykiem infekcji.  
Eurosteril® stworzona przez Euronda profesjonalna linia torebek i 
rękawów do sterylizacji. Wszystkie produkty Euronda są gwarancją 
zachowania najwyższych standardów jakości i ochrony dla personelu 
medycznego oraz pacjentów.

Euronda® 
It's all about
protection
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Eurosteril® 
Rękawy do
sterylizacji w 
rolkach      

Euronda Pro System pozwala na całkowitą ochronę praktyk 
stomatologicznych (TPS Total Protection System). Został 
on stworzony aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę 
pracowników, pacjentów oraz środowiska pracy personelu 
medycznego. Etapy procesów dekontaminacji i sterylizacji 
- od odbioru do przechowywania - mogą zakończyć 
się sukcesem tylko wtedy, gdy cała procedura będzie 
przebiegała prawidłowo. Dzięki linii produktów Pro System 
możliwe jest wdrożenie najnowocześniejszych, skutecznych i 
wydajnych protokołów, które można regularnie kontrolować 
zwiększając bezpieczeństwo praktyki przy jednoczesnej 
optymalizacji jej zasobów.

Uzdatnianie 
Wody

Sterylizacja

Autoklawy 

Systemy
identyfikacji i kontroli

Testy

EXL
E10
E9
E8

Aquaosmo
Aquafilter 1 to 1
Aquadist 
Aquabox
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Dekontaminacja
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Dekontaminacja to proces polegający na usuwaniu brudu 
z powierzchni instrumentów. Po fazach odbioru i odkażania 
rozpoczyna się proces mycia, który może odbywać 
się manualnie lub mechanicznie - za pomocą myjek 
ultradźwiękowych lub termodezynfektora. Proces dezynfekcji 
termicznej pozwala czyścić narzędzia z wykorzystaniem 
wysokiej temperatury. Unikamy wtedy ich manualnego mycia 
i suszenia.

Dezynfekcja
termiczna 

Proces dezynfekcji termicznej 
odbywa się dzięki połączonemu 
działaniu detergentów, 
temperatury i czasu.
Neutralizuje on grzyby, bakterie 
oraz wirusy łącznie z HBV i HIV.

Zalety i korzyści

• Bezpieczny dla środowiska
• Zastosowane detergenty nie 

podlegają specjalnym regulacjom 
prawnym dotyczącym ich 
utylizacji

• Instrumenty rotacyjne mogą 
być właściwie oczyszczone

• Jakość oczyszczonych
powierzchni można łatwo 
kontrolować

• Mniej pracy dla personelu
• Mniejsze ryzyko wtórnych

zanieczyszczeń

Mycie
ultradzwiękowe

W tej fazie wykorzystuje się 
myjki ultradźwiękowe. Odgrywa 
ona znaczącą rolę w procesie 
oczyszczania instrumentów,
z których powierzchni nie da się w 
inny sposób usunąć zanieczyszczeń 
takich jak cementy stomatologiczne 
czy gips.

Zalety i korzyści:

• Zautomatyzowany proces
czyszczenia 

• Niskie ryzykocontamination
zanieczyszczenia środowiska

• Mniej pracy dla personelu



Wszystko w 
jednym 
Wstępne oczyszczanie, czyszczenie 
zasadnicze i suszenie w jednym cyklu 
dla najlepszych efektów w krótkim 
czasie.

Wydajność 
Pojemny zbiornik, system 
czyszczenia ciśnieniowego i 
efektywny, powietrzny system 
suszenia zapewnia szybszy i
bardziej kompletny proces 
dekontaminacji.

Kontrola i 
ewidencja
Proces dezynfekcji jest kontrolowany 
i rejestrowany przy użyciu 
standardowej pamięci USB lub za 
pomocą opcjonalnego połączenia 
Ethernet i drukarki zewnętrznej.

Przyjazna obsługa
Możliwość zaprogramowania do 
40 indywidualnych cykli dzięki 
przyjaznemu dla użytkownika 
interfejsowi LCD.
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Eurosafe 60
Skuteczna 
dekontaminacja w 
warunkach pełnego 
bezpieczeństwa

Wkładka z uchwytami na końcówki System mycia ciśnieniowego Automatyczny dozownik detergentu

Eurosafe 60 wstępnie oczyszcza, dokładnie myje, 
płucze, dezynfekuje termicznie i suszy w jednym 
cyklu, eliminując potrzebę ręcznego oczyszczania 
oraz oferując bardziej skuteczny i wydajny proces 
dekontaminacji w krótkim czasie i bez ryzyka 
dla operatora. Duży 60-litrowy zbiornik pozwala 
efektywnie dezynfekować termicznie końcówki, 
instrumenty, drobne narzędzia i tacki doskonale 
wykorzystując swoją przestrzeń dzięki licznym 
akcesoriom. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs 
ma możliwość programowania do 40 indywidualnych 
cykli. Do wyboru jest wiele opcji ustawień,
które można dostosować zgodnie z preferencjami lub 
określonymi wymaganiami tak aby stworzyć proces 
obejmujący oczyszczanie, dezynfekcję i suszenie 
przy płynnej kontroli czasu i temperatury pracy. 
Eurosafe 60 zapewnia pełną i bezpieczną ewidencję 
procesu dekontaminacji, kontrolę jego poprawności 
oraz rejestrację uruchomienia poszczególnych cykli 
dezynfekcji termicznej, zapis wszystkich danych na 
standardowym nośniku USB do późniejszego odczytu 
na komputerze. Transfer danych może odbywać się 
również poprzez opcjonalne łącze Ethernet.

Klasyfikacja 
urządzenia:
Urządzenia medyczne 
Klasy II b

Wymiary
(szer. x wys. x gł.): 
560 x 825 x 577mm

Waga:
62kg (maszyna pusta z 
koszem i tacami)

Moc całkowita: 
2750W 230V

Moc pompy: 
150W 

Temperatura pracy:
+5°C / +40°C

Łączność:
USB i Ethernet z 
rejestratorem danych 
Datalogger (opcjonalnie)Deklaracja zgodności CE: EUROSAFE 60 - EUROSAFE 60 D



Zestaw Startowy

• 1 instrukcja
• 1 pamięć USB
• 1 test wody
• 1 kg soli
• Euroclean 120 (500ml)
• Eurobright 360 (500ml)

Standardowy kosz do 
wkładów

Kosz na wiertła i
małe narzędzia

Uchwyt na 8 tac
(40mm odstępu)

Pionowy uchwyt na 
instrumenty
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Detergenty

Euroclean 120 - 3L
Detergent enzymatyczny
do czyszczenia narzędzi
medycznych

Eurobright 360 - 3L
Płyn do czyszczenia i 
smarowania sprzętu oraz 
narzędzi medycznych
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Akcesoria

Kosz do wsadów z 11 
spryskiwaczami do 
dmuchawek i 2 adapterami 
do ssaków

Kosz do wsadów z 4 
adapterami do końcówek, 
5 spryskiwaczami 
do dmuchawek i 2 
adapterami do ssaków

Kosz do wsadów z 6 
adapterami do końcówek 
i 6 spryskiwaczami do 
dmuchawek

Kosz do wsadów z 8 
adapterami do końcówek

Adaptery do końcówek 
turbinowych

Kosz DIN 1/2 Kosz DIN 1/1 Kosz DIN 1/1 z uchwytem 
do instrumentów

Uchwyt na 2 tace lub
pojemniki (50mm 
odstępu)

Uchwyt na 4 tace
lub pojemniki
(35mm odstępu)

Zewnętrzna drukarka
do papieru termicznego

Datalogger:
Adapter elektroniczny 
do przesyłania 
zapisanych danych z 
termodezynfektora do 
komputera gwarantując 
szczegółową i pewną 
ewidencję.

Adaptery:
• męski M3 x 0.5
• damski M3 x0.5
• damski M3.5 x 0.6
• spryskiwacz
• uchwyt

Akcesoria do końcówek:
• filtr ze stali nierdzewnej
• nakładka do zakrycia  
  gwintu
• nakładka - średnica              
  uszczelnienia 19-21
• nakładka - średnica  
  uszczelnienia 14-17

Easy Adapter KaVo
Easy Adapter NSK PLT
Easy Adapter NSK QD
Easy Adapter Bien Air
Easy Adapter W&H
Easy Adapter Sirona

Adaptery z 
szybkozłączką wykonane 
z trwałego, litego 
aluminium dostępne dla 
szerokiej gamy modeli 
turbin.



Solidność
Stalowa obudowa ze sztywną 
pokrywą i systemem "non-drip" 
który zapobiega kapaniu płynu.

Wydajność
Użytkownik może wybrać między
sześcioma zaprogramowanymi 
cyklami czyszczenia z ustalonymi 
parametrami oraz cyklami z 
indywidualnymi ustawieniami czasu 
w zakresie od 10 do 40 minut
i temperatury od 30 do 60°C.

Ergonomia
Boczne uchwyty ułatwiające 
przenoszenie. Zawór w tylnej 
części dla wygodnego opróżniania 
zbiornika na płyn.

Intuicyjność
Podświetlany sterownik LED i
„Świetlny pasek postępu” dla 
prostej i intuicyjnej obsługi.
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Eurosonic® 4D to najbardziej zaawansowana 
cyfrowa myjka ultradźwiękowa w ofercie Euronda 
Pro System. Posiada podświetlany, intuicyjny 
sterownik LED z przyjaznym dla użytkownika 
interfejsem świetlnym pokazującym różne cykle, 
czasy i temperatury pracy urządzenia. Istnieją dwa 
tryby operacyjne umożliwiające użytkownikowi 
wybór jednego z sześciu zaprogramowanych cykli 
(instrumenty, wiertła, łyżki wyciskowe, usuwanie 
cementu, usuwanie gipsu, czyszczenie protez) lub 
uruchomienie indywidualnego cyklu wybierając 
temperaturę w zakresie 30 do 60°C oraz czas 
trwania od 10 do 40 minut. Dodatkowo dla 6 
zaprogramowanych cykli można dobrać
4 różne natężenia generowanych ultradźwięków: 
Degas, Boost, Normal i Sweep. Dla maksymalnej 
wygody obsługi i użytkowania Eurosonic® 4D jest 
wyposażony w specjalny odpływ z zaworem i rurką 
do opróżniania zbiornika na płyn. Do łatwego 
przenoszenia służą ergonomiczne uchwyty boczne.

Kosz z miejscem
na 1 naczynie 600ml

Stalowa pokrywa 
z systemem 
zapobiegającym 
kapaniu płynu

Pojemność:
3,8L 

Wymiary
(szer. x wys. x gł.):
335 x 260 x 205mm

Waga:
5kg (z koszem i pokrywą)

Dostępne programy:
• Instrumenty

20 min. w 40°C
• Wiertła

10 min. w 40°C
• Łyżki wyciskowe

40 min. w 60°C 
• Usuwanie cementu

10 min. w 30°C
• Usuwanie gipsu

30 min. w 60°C
• Czyszczenie protez

40 min. w 60°C

Akcesoria Eurosonic® 4D

Kosz z miejscem
na 3 naczynia 600ml

Szklane 
naczynie 600ml 
z plastikowym 
przykryciem

Eurosonic® 4D
Nowy wymiar 
ultradźwiękowego 
oczyszczania

Podświetlany sterownik LED

Deklaracja zgodności CE: EUROSONIC®: 4D

Perforowany kosz 
ze stali
nierdzewnej
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Eurosonic® 3D
Mądry wybór, 
efektywna praca

Elektroniczna myjka ultradźwiękowa o stałej
temperaturze pracy 60°C i regulowanym czasie 
w zakresie od 0 do 30 minut za pomocą jednego 
podświetlanego sterownika. Myjka Eurosonic® 3D 
jest wyposażona w unikalną technologię Sweep 
Mode zapewniającą równomierny rozkład fal 
ultradźwiękowych co wpływa na bardziej dokładne 
czyszczenie. Posiada też wizualny wskaźnik 
odliczający czas pozostały do końca danego cyklu w 
postaci diod LED otaczających sterownik centralny. 
Wygodne boczne uchwyty ułatwiają przenoszenie 
urządzenia.

Sztywna pokrywa 
z systemem 
zapobiegającym kapaniu 
płynu "non-drip"

Pojemność:
2,7L 

Wymiary
(szer. x wys. x gł.):
270 x 240 x 195mm 

Waga:
3,7kg
(z koszem i pokrywą)

Akcesoria dla Eurosonic® 3D
i Eurosonic® Energy

Uchwyt na szklane 
naczynia 2 x 600ml

Szklane naczynie 600ml z 
plastikową pokrywką

Perforowany kosz ze stali
nierdzewnej

Deklaracja zgodności CE: EUROSONIC®: 3D
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Eurosonic® Micro 
Niewielki rozmiar,
duże możliwości

Elektroniczna kompaktowa myjka ultradźwiękowa 
wykonana ze stali nierdzewnej z pojedynczą funkcją 
włączania i wyłączania oraz zaprogramowanym 
10-minutowym cyklem pracy. Wyposażona w jeden 
przetwornik piezoceramiczny Eurosonic® Micro 
gwarantuje perfekcyjne czyszczenie zwłaszcza małych 
instrumentów (wierteł itp.). Stalowy, nierdzewny 
zbiornik o pojemności 0,5L i plastikowa osłona w 
komplecie.

Nowa myjka Eurosonic® Energy jest wyposażona
 w unikalną technologię Sweep Mode która 
dystrybuuje fale ultradźwiękowe w równomierny 
sposób pozwalając na bardzo dokładne 
oczyszczanie powierzchni instrumentów. Solidna 
i niedroga myjka ze stalowym korpusem, sztywną 
pokrywą oraz z wygodnymi bocznymi uchwytami 
ułatwiającymi przenoszenie i opróżnianie. Nowy, 
bardziej skuteczny i intuicyjny pulpit nawigacyjny 
jeszcze lepiej sprawdzi się w codziennej obsłudze.

Pojemność:
0,5L 

Wymiary
(szer. x wys. x gł.):
235 x 130 x 170mm 

Waga: 
1,1 kg (z pokrywą)

Pojemność:
2,7L 

Wymiary
(szer. x wys. x gł.):
270 x 240 x 220mm

Waga: 
3,7kg
(z koszem i pokrywą)

Eurosonic® 
Energy 
Przystępne i 
bezpieczne mycie 
ultradźwiękow

Deklaracja zgodności CE: EUROSONIC®: ENERGY

Deklaracja zgodności CE: EUROSONIC®: MICRO



Przygotowanie pakietów
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Celem fazy pakietowania jest zapewnienie, że 
wysterylizowane instrumenty pozostaną takie przez 
pewien czas umożliwiając ich bezpieczne i higieniczne 
przechowywanie. Proces obejmuje umieszczenie 
odkażonych, umytych, oczyszczonych, zdezynfekowanych, 
wysuszonych i skontrolowanych instrumentów w specjalnych,
foliowo-papierowych rękawach lub torebkach, które są 
następnie termicznie uszczelniane i przekazywane do 
sterylizacji w autoklawach. Aby instrumenty pozostawały 
sterylne przez dłuższy czas procesy przygotowania pakietów 
powinny być zgodne z normami EN 11607-1 i EN 868-5. 
Operatorzy mogą wybierać między ręcznymi i mechanicznymi 
(rotacyjnymi) urządzeniami do termozgrzewania w zależności 
od potrzeb i nawyków w placówkach medycznych.

Zgrzewarki

Rękawy do sterylizacji
w rolkach

Testy Euroseal®

Check



Szybkość
Prędkość zgrzewania 8m/min.
w połączeniu z wielopasmowym 
uszczelnieniem termicznym dają 
doskonałe wyniki w rekordowo 
krótkim czasie.

Kontrola i 
ewidencja
Wbudowana drukarka nanosi dane
bezpośrednio na pakiety Wszystkie 
dane można przenieść do komputera 
za pomocą pamięci USB, karty SD 
lub standardowego łącza Ethernet.

Intuicyjność
Innowacyjny 2,8-calowy kolorowy 
ekran dotykowy oraz nowy, przyjazny 
dla użytkownika interfejs prowadzi 
poprzez opcje menu w szybki i 
przejrzysty sposób.

Adaptacja
Temperaturę zgrzewania można 
regulować z poziomu panelu 
sterowania dla zapewnienia
najlepszych warunków 
uszczelnienia pakietu w przypadku 
każdego rodzaju papieru.

Bezpieczeństwo
Alarm dźwiękowy ostrzega 
operatora o wszelkich sytuacjach 
wymagających jego uwagi. 
Funkcja "stand-by" uruchamia się 
automatycznie gdy urządzenie nie 
jest używane.

Akcesoria
Pełna gama akcesoriów zwiększa 
komfort pracy. Dostępne są m.in.: 
wykonany z satynowej stali stolik 
roboczy, stolik z rolkami oraz 
kompletny stolik z podajnikiem 
do rękawów w rolkach i zespołem 
tnącym.
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Euromatic® 
Intuicyjna, szybka
i bezpieczna

Euromatic® to nowoczesne urządzenie do 
zautomatyzowanego termozgrzewania pakietów 
w technologii powtarzalnych cykli. Posiada wiele 
przydatnych funkcji oraz ciekawy design. Prędkość 
zgrzewania to 8 m/min. powoduje, że jest doskonałym 
rozwiązaniem dla większych placówek medycznych. 
Wystarczy włożyć instrumenty do rękawa.
Euromatic® automatycznie przesunie odcinek pakietu 
aż do osiągnięcia pozycji końcowej a następnie zgrzeje 
go zapewniając pewne uszczelnienie. Dodatkowo, 
wybrane przez operatora dane dotyczące procesu 
zgrzewania są drukowane bezpośrednio na pakiecie 
dzięki wbudowanej drukarce z nowym systemem 
optymalizacji pojemników z tuszem. Urządzenie 
zostało zaprojektowane aby zapewnić znakomite 
efekty pracy w rekordowo krótkim czasie ale także dać 
możliwość kontroli i ewidencji procesu pakietowania 
dzięki zapisowi danych na nośniku USB lub karcie 
pamięci SD. Wszystko to dla idealnego, szybkiego, 
bezpiecznego i kontrolowanego przygotowania 
pakietów.

Dostępne akcesoria

Ruchomy stolik stalowy
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
480 x 60 x 240mm

Taśma zgrzewająca:
12,5mm

Wymiary
(szer. x wys. x gł.):
510 x 215 x 242mm

Waga:
14kg

Zasilacz:
200 - 240V | 50/60Hz

Pobór mocy:
600W

Łączność:
Ethernet, karta SD i USB

Ruchomy stolik z rolkami
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
790 x 66 x 289mm

Stolik z podajnikiem i zespołem 
tnącym. 
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
480 x 78 x 300mm



Pewność
Kontrola cyklu zgrzewania,
potwierdzenie pomyślnego wyniku
i zapis powiązanych danych
(czas, temperatura i ciśnienie)
na karcie SD.

Kontrola i 
ewidencja
Dane cykli zgrzewania można 
przenieść do komputera przez 
łącze Ethernet lub poprzez 
opcjonalny moduł WiFi.

Wszechstronność
Opatentowany uchwyt na rękawy 
w rolkach może być zamocowany 
na ścianie co pozwala idealnie 
dopasować urządzenie do 
dostępnej przestrzeni.

Praktyczność
Ma solidną powierzchnię podparcia 
oraz poliwęglanową osłonę która 
pozwala na monitorowanie strefy 
zgrzewania podczas wszystkich 
etapów pracy. Port LAN został 
umieszczony w wygodnym miejscu.

Przyjazna obsługa
Użytkownik może wybierać między
zaprogramowanymi cyklami lub 
cyklami indywidualnymi w których 
istnieje możliwość regulacji 
temperatury.
 

Bezpieczeństwo
Minimalne ryzyko popełnienia 
błędów podczas procedury 
zgrzewania. Urządzenie jest zgodne 
z normami EN 11607-2 i EN 868-5B.
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Euroseal® Valida łączy w sobie wszystkie najlepsze 
cechy ręcznej termozgrzewarki.
Posiada innowacyjny i ergonomiczny kształt,
jest wytrzymała, bezpieczna i wszechstronna.
Dzięki opatentowanemu uchwytowi na rękawy jest 
niezwykle łatwa i komfortowa w użyciu. Ma solidną 
powierzchnię podparcia i przezroczystą pokrywę 
z poliwęglanu dające większą pewność pracy. 
Ponadto Euroseal® Valida pozwala kontrolować 
cykle zgrzewania i rejestrować dane dotyczące 
procesu i jego wyników na karcie SD. Dane można 
także przenieść bezpośrednio do komputera za 
pomocą łącza Ethernet lub opcjonalnego modułu 
WiFi. 4-calowy ekran dotykowy ma nowy, przyjazny 
interfejs z zaktualizowanym oprogramowaniem. 
Użytkownik za pomocą wygodnego, intuicyjnego 
panelu umieszczonego na obudowie może 
szybko przeglądać menu i wybrać jeden z 
zaprogramowanych cykli zgrzewania lub przejść do 
ustawień indywidualnych i samemu dostosować 
temperaturę do danego rodzaju rękawów czy 
torebek.

Euroseal® Valida
Gwarancja 
właściwej procedury 
termozgrzewania

Taśma zgrzewająca:
12mm

Szerokość zgrzewu:
310mm

Wymiary
(szer. x wys. x gł.):
Standard
500 x 315 x 490mm
Z zamontowanym 
uchwytem rękawa
500 x 200 x 490mm 
Z podwójnym uchwytem 
rękawa:
500 x 420 x 490mm

Waga:
8,3kg

Zasilacz:
200 - 240V | 50/60Hz

Pobór mocy:
100W

Łączność:
Ethernet, SD Card 
and WiFi (optional)

Opatentowany uchwyt na rękawy                                              
z możliwością montażu na ścianie

Wygodnie umieszczony                                   
port Ethernet

Nowy 4-calowy                                            
wyświetlacz dotykowy
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Ergonomia
Zintegrowany nóż i dźwignia 
zgrzewająca z przodu urządzenia 
czynią operację pakietowania 
bardziej komfortową.

Wytrzymałość
Materiały wysokiej jakości i solidna 
konstrukcja sprawiają, że urządzenie 
jest praktycznie niezniszczalne.

Dopasowanie
Kompaktowy rozmiar pozwala na 
ustawienie urządzenia na blacie 
roboczym lub powieszenie go na 
ścianie.

Adaptacja
Uchwyt na rękawy można umieścić 
w dwóch pozycjach: wysoka 
dla najlepszej wydajności gdy 
urządzenie jest zamontowane na 
ścianie lub niska aby przyspieszyć 
operację wyboru i zmiany rękawa.

22
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Euroseal® Infinity to elektroniczna zgrzewarka 
do pracy w trybie powtarzalnych cykli w stałej 
temperaturze. Solidna, niezawodna i łatwa w 
obsłudze. Wykorzystuje nowoczesny funkcjonalny 
i przyciągający wzrok design. Zintegrowany nóż 
i dźwignia zgrzewająca są umieszczone z przodu 
urządzenia znacznie poprawiając ergonomię i 
bezpieczeństwo pracy. Taka konstrukcja sprawia 
że operacja pakietowania jest łatwa a zgrzewy 
są dobrze uszczelnione. Kompaktowe rozmiary 
pozwalają wygodnie ustawić zgrzewarkę na blacie 
roboczym lub zamontować ją na ścianie w pozycji 
pionowej. Euroseal® Infinity jest wyposażona w 
metalową prowadnicę, która utrzymuje i blokuje 
rolkę rękawa w pozycji która gwarantuje, że będzie 
on zawsze pozostawał w obszarze zgrzewania. 
Gładkie powierzchnie ułatwiają czyszczenie 
urządzenia, które jest w pełni zgodne z normami
EN 868-5 i EN 11607-2.

Taśma zgrzewająca:
12mm

Szerokość zgrzewu:
310mm

Wymiary
(szer. x wys. x gł.):
430 x 215 x 432mm

Waga:
7,1kg

Zasilacz:
200-240V | 50/60Hz

Pobór mocy:
100W

Euroseal® Infinity
Niezawodność
na zawsze

Nowy, zintegrowany z dźwignią nóż.                 
Wydajny i łatwy do wymiany

Alternatywne rozwiązanie 
mocowania uchwytu na rękawy 
sprawia, że operacja ich wyboru
i wymiany jest bardzo łatwa
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Euroseal® 
Zgrzewarka przyjazna 
użytkownikowi

Taśma zgrzewająca:
12mm

Szerokość zgrzewu: 
310mm

Wymiary
(szer. x wys. x gł.):
Standard
456 x 315 x 390mm
Z zamontowanym 
uchwytem rękawa
456 x 200 x 300mm
Z podwójnym
uchwytem rękawa
456 x 420 x 390mm

Waga:
7,1kg

Zasilacz:
200 - 240V | 50/60Hz

Pobór mocy: 
100W

Trwałość
Lekkie i nowoczesne 
materiały charakteryzujące się dużą 
wytrzymałością na zużycie.

Praktyczność
Duża powierzchnia robocza sprawia, 
że praca jest łatwa i wygodna.

Bezpieczeństwo
System zabezpieczający cofaniu się rolki oraz 
przypaleniu folii komunikowany za pomocą 
sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych. 

Uniwersalność
Unikatowy, regulowany uchwyt na
rolki z możliwością mocowania do
ściany. 

Zgrzewarka Euroseal® jest ergonomiczna oraz 
charakteryzuje się łatwością użycia. Dzięki 
zastosowaniu przezroczystej pokrywy z poliwęglanu 
proces zgrzewania jest jeszcze bardziej dokładny. 
Specjalny uchwyt umożliwia jednoczesne 
korzystanie z rolek o różnych rozmiarach. 
Zgrzewarka może być przymocowana do ściany. 
Posiada regulowaną wysokość oraz głębokość 
uchwytu rolki. Zintegrowany panel ułatwiający 
proces zgrzewania zapewnia bardziej praktyczne 
warunki pracy. Dodatkowo wyposażona w system 
blokujący możliwość cofnięcia rolki, system 
bezpieczeństwa zapobiegający przypaleniu rękawa 
oraz w sygnalizację wizualną i akustyczną. Spełnia 
wszystkie standardy norm EN 868-5 oraz EN 11607-2.
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Blokada rolki utrzymuje ją 
nieruchomo w obszarze 
uszczelnienia

Dźwignia uszczelniająca z przodu 
ułatwia pakowanie

Euroseal® 2001 Plus 
Stała niezawodność 
zgrzewania

Taśma zgrzewająca:
12mm

Szerokość zgrzewu: 
310mm

Wymiary
(szer. x wys. x gł.):
473 x 220 x 235mm

Waga:
7,6kg

Zasilanie:
200-240V | 50/60Hz

Pobór mocy:
100W

Kompaktowa zgrzewarka elektroniczna pracująca 
w powtarzalnych cyklach i stałej temperaturze. 
Stabilna oraz niezawodna w użyciu. Posiada 
bezpieczną, ergonomiczną dźwignię ułatwiającą 
wygodne zgrzewanie. Euroseal® 2001 Plus ma 
specjalny metalowy uchwyt zaprojektowany aby 
stale utrzymywać rolkę w miejscu zgrzewania. 
Gładka powierzchnia oraz ergonomiczny kształt 
ułatwiają utrzymanie urządzenia w czystości. 
Spełnia wszystkie standardy norm
EN 868-5 oraz EN 11607-2.



Przyjazna obsługa
Wskaźniki chemiczne Klasy I 
zmieniające kolor podczas procesu 
sterylizacji.

Certyfikacja
Wykonane z najlepszych materiałów. 
Papier medyczny o wadze (60g/m2) 
oraz podwójna warstwa niebieskiego 
poliesteru gwarantują szczelność 
podczas zgrzewania. Spełniają 
wszystkie standardy zgodnie z
EN 11607-1.

Bezpieczeństwo
Doskonała rozrywalność podczas 
otwierania bez strzępiących się 
włókien.

Pewność 
Zapewniają gwarancję szczelności 
podczas procesu sterylizacji. 
Przechowywane instrumenty 
zachowują sterylność do 6 
miesięcy.

26
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Praktyczny zestaw rękawów do sterylizacji wykonanych z 
papieru medycznego (60g/m2) oraz folii dwuwarstwowej 
z polipropylenu.

Mix Euroseril®

Klasyfikacja:
Wyroby medyczne Klasy I

Opakowania:
5cm x 200m (8 rolek)
7,5cm x 200m (5 rolek)
10cm x 200m (4 rolki)
15cm x 200m (2 rolki)
20cm x 200m (2 rolki)
25cm x 200m (1 rolka)
30cm x 200m (1 rolka)
40cm x 200m (1 rolka)

Rękawy w rolkach Eurosteril® są wyprodukowane z 
najlepszych materiałów. Papier medyczny o wadze
(60g/m2) oraz podwójna warstwa niebieskiego 
poliesteru dają gwarancję szczelności podczas 
zgrzewania. Rozwiązanie umożliwia łatwe otwieranie 
pakietów zachowując ochronę mikrobiologiczną. 
Posiadają kolorowe wskaźniki sygnalizujące prawidłowe 
zakończenie cyklu w autoklawie zapewniając maksymalne 
bezpieczeństwo pacjentom.

Eurosteril®Rękawy 
do sterylizacji w 
rolkach
Gwarancja
maksymalnej sterylności

Mix zawiera:
2 rolki  5cm
2 rolki  7,5cm
1 rolka  10cm

Opakowanie:
Karton z 1 zestawem

Deklaracja zgodności CE: Rękawy do sterylizacji w 
rolkach Eurosteril®

Deklaracja zgodności CE: Rękawy do sterylizacji w rolkach 
Eurosteril®

Zapewniają 6 miesięcy sterylności od daty zgrzewania 
pod warunkiem właściwego przechowywania oraz 
prawidłowego procesu sterylizacji.

Zapewniają 6 miesięcy sterylności od daty zgrzewania 
pod warunkiem właściwego przechowywania oraz 
prawidłowego procesu sterylizacji.
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Eurosteril® Rękawy 
do sterylizacji z 
zakładką

Euroseal® 
Check

Opakowanie:
Pudełko 100 testów 
Karton 40 pudełek

Ciśnieniowy test dla zgrzewarek pozwalający sprawdzić 
czy rękawy i torebki są prawidłowo uszczelnione,
zgodnie z normą EN 11607-2.

Klasyfikacja:
Wyroby medyczne Klasy I 

Opakowania:
20cm x 5 x 100m
Karton z 2 rolkami
25cm x 5 x 100m
Karton z 1 rolką
25cm x 6,5 x 100m
Karton z 1 rolką

Rękawy do sterylizacji w rolkach wykonane z papieru 
medycznego (60g/m2) oraz folii dwuwarstwowej z 
polipropylenu. 

Deklaracja zgodności CE: Rękawy do sterylizacji w rolkach 
Eurosteril®

Zapewniają 6 miesięcy sterylności od daty zgrzewania 
pod warunkiem właściwego przechowywania oraz 
prawidłowego procesu sterylizacji.
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Torebki wykonane z podwójnego papieru medycznego 
(60g/m2) oraz folii z polipropylenu. Trzy dwustronnie 
zgrzane warstwy zapewniające najwyższą ochronę. 
Wskaźnik chemiczny zmieniający kolor pozwala na 
rozróżnienie sterylizacji parą lub gazem (tlenek etylenu). 
Doskonała rozrywalność podczas otwierania bez 
strzępienia się włókien.

Eurosteril® 
Torebki do 
sterylizacji

Eurosteril® 
Samoadhezyjne 
rękawy do 
sterylizacji
Samoadhezyjne rękawy do sterylizacji wykonane 
z podwójnego papieru medycznego (60g/m2) oraz 
folii z polipropylenu. Trzy dwustronnie zgrzane 
warstwy zapewniające najwyższą ochronę. Wskaźnik 
chemiczny zmieniający kolor pozwala na rozróżnienie 
sterylizacji parą lub gazem (tlenek etylenu). 
Doskonała rozrywalność podczas otwierania bez 
strzępienia się włókien.

Klasyfikacja: 
Wyroby medyczne Klasy I

Opakowania:
5 x 25cm
(Pudełko 500 szt.)
7,5 x 25cm
(Pudełko 500 szt.)
10 x 25cm
(Pudełko 500 szt.)

Klasyfikacja:   
Wyroby medyczne Klasy I  

Opakowania 
9 x 25cm (200 szt.) 
Karton 9 pudełek
14 x 26cm (200 szt.)
Karton 6 pudełek
19 x 33cm (200 szt.)
Karton 5 pudełek

Deklaracja zgodności CE: Torebki do sterylizacji w rolkach 
Eurosteril®

Deklaracja zgodności CE: Samoadhezyjne rękawy do 
sterylizacji w rolkach Eurosteril®

Zapewniają 6 miesięcy sterylności od daty zgrzewania 
pod warunkiem właściwego przechowywania oraz 
prawidłowego procesu sterylizacji.

Zapewniają 6 miesięcy sterylności od daty zgrzewania 
pod warunkiem właściwego przechowywania oraz 
prawidłowego procesu sterylizacji.



Sterylizacja
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Celem procesu sterylizacji jest usunięcie mikrobiologicznych 
form życia, łącznie z zarodnikami i grzybami bez względu na 
to czy są one patogenne lub nie. Warunki sterylizacji muszą 
być zgodne ze standardami EN 13060 oraz z protokołami 
ustanowionymi przez producenta urządzeń. Wszystkie 
autoklawy Euronda Pro System oferują maksymalną 
wydajność i bezpieczeństwo. Posiadają innowacyjne 
rozwiązania oraz kompletny system rejestrujący wykonane 
cykle sterylizacji.

Systemy kontroli 
i ewidencji

Sterylizacja

Test



Wydajność
Najlepszy system do sterylizacji
Euronda. Jest wyjątkowo wydajny 
oraz gwarantuje świetne osuszanie 
będąc jednocześnie przyjazny dla 
środowiska.

Innowacyjność
Nowe systemy E-Touch, E-Light,
E-Timer, E-Help i E-Backup 
przekazują zaawansowaną 
technologię do rąk użytkownika.

Systemy kontroli i 
ewidencji
Standardowe rozwiązania łączności 
elektronicznej oraz dostępna 
opcja drukowania dają możliwość 
kompleksowej ewidencji i kontroli 
wykonanych cykli sterylizacji.

Ergonomia
Urządzenia przyjazne dla 
użytkownika zaprojektowane w 
harmonii z innowacyjną technologią 
i środowiskiem pracy.

Design
Wyszukany projekt z nowoczesnym 
oraz estetycznym designem.

Bezpieczeństwo
Nowy system gwarantuje 
wyjątkowąjakość sterylizacji od 
momentu instalacji urządzenia 
przez cały okres jego użytkowania.
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E10 to autoklaw Euronda Klasy B o najlepszej wydajności 
w historii dzięki mocniejszej pompie próżniowej i 
zoptymalizowanemu cyklowi suszenia. Oprócz tego że 
jest najszybszym i najbardziej wydajnym autoklawem 
Euronda pozostaje niezawodny poprzez zastosowane 
innowacyjne technologie: Inspection® System, System 
Kontroli Czystości, miernik przewodności oraz separator 
powietrza i wody. E10 charakteryzuje się niższym zużyciem 
wody i energii elektrycznej niż jakikolwiek autoklaw o 
porównywalnej wydajności (2300W, 300ml). Jest wyposażony 
w najnowocześniejszy wyświetlacz E-Touch z niezwykle 
intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Oferuje 
możliwość wyboru pięciu różnych cykli typu B i wielu innych 
opcji, które można dostosowywać (cykle typu N i S). Świetlna 
ścieżka E-Light zmienia kolor wraz z postępem procesu 
sterylizacji na różnych jego etapach. Innowacyjna funkcja 
E-Timer pozwala programować testy i cykle oraz uruchamiać 
je w żądanym czasie. Autoklaw E10 jest wyposażony w nowy 
kompletny system kontroli i ewidencji. Wszystkie dane 
można zapisać na karcie SD i przesłać do komputera przez 
łącze Ethernet (standard) lub WiFi (opcjonalnie). Dołączone 
oprogramowanie E-Data umożliwia podłączenie jednego 
lub więcej autoklawów do systemu zarządzania w celu 
łatwiejszego i bardziej skutecznego dysponowania danymi. 
Ewidencja jest również dostępna poprzez możliwość wyboru 
spośród trzech różnych opcjonalnych zestawów wydruków.

Klasyfikacja:
Wyroby medyczne
Klasy II B. Klasa 
autoklawu typ B. Spełnia 
wymagania normy 
EN13060. Formowana 
komora wykonana ze stali 
nierdzewnej posiadająca 
certyfikat PED 97/23 / EC

Pojemność: 
18-24L

Waga:
47,5kg (18L) - 50,5kg (24L) 
(puste urządzenie z tacami 
oraz koszykiem)

Wymiary całkowite 
(szer. x  wys. x gł.):
460 x 455 x 610mm 

Zasilanie:
2300W 10A 

Zużycie wody:
300ml

Łączność:
Ethernet, Karta SD oraz                   
WiFi (opcjonalnie)

E10
Moc i najwyższa 
jakość sterylizacji

Światło zielone: 
Cykl końcowy, wsad jest 
sterylny i suchy

Światło żółte:
Cykl końcowy, wsad jest sterylny i 
mokry

Światło czerwone:
Wsad jest niewysterylizowany

Deklaracja zgodności CE: E10-18L, E10-24L
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Przyjazny dla 
środowiska
Dzięki wykorzystaniu szybkiego 
generatora pary oraz technologii 
Pro System ustawienia sterylizacji 
są dostosowane do efektywnego 
załadunku co optymalizuje zużycie 
prądu i wody. 

Pojemność 
Z komorą o pojemności 29L 
autoklaw EXL jest największym 
dostępnym w portfolio firmy 
Euronda urządzeniem tego typu 
zapewniającym optymalne warunki 
do sterylizacji.

Niezawodność
Stworzony jako najbardziej 
zaawansowana technologicznie 
wersja autoklawów z rodziny 
Euronda. EXL jest połączeniem 
wytrzymałej konstrukcji, cennych 
funkcji oraz niezawodności 
opartych na innowacyjnym 
projekcie.  

System kontroli i 
ewidencji
Oferuje rozszerzony system do 
kontroli i ewidencji cykli sterylizacji 
dzięki standardowej łączności. 
Dostępny jest również komplet 
drukarek służących do wydruku 
samoprzylepnych etykiet.  

Łączność
Wszelkie informacje o sterylizacji są 
zawsze dostępne dzięki zintegrowanej 
karcie SD oraz połączeniu Ethernet 
przekazujących dane z autoklawu do 
komputera bądź innego urządzenia.

Wydajność
Począwszy od przyjaznego dla 
użytkownika interfejsu do najbardziej 
innowacyjnych systemów które 
gwarantują, że autoklaw jest 
wyjątkowo wydajny. EXL zwiększa 
efektywność, upraszcza procedurę 
sterylizacji oraz usprawnia
zarządzanie procesem sterylizacji.
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Autoklaw EXL został stworzony na potrzeby klinik 
przyjmujących dużą ilość pacjentów jednocześnie. 
Jego zwiększona pojemność, imponująca wydajność 
oraz niskie zużycie wody pozwalają na płynną pracę. 
Duża komora o pojemności 29L jest w stanie pomieścić 
do pięciu tacek 55cm zmniejszając przy tym liczbę cykli 
sterylizacji. Szybki generator pary oraz zaawansowany 
cykl osuszania zapewniają optymalną wydajność 
ograniczając średnie zużycie wody do 0,7L na cykl. 
Jest wyposażony w najnowocześniejszy wyświetlacz 
dotykowy z niezwykle intuicyjnym i przyjaznym dla 
użytkownika interfejsem.  Innowacyjna funkcja E-Timer 
pozwala programować testy i cykle oraz uruchamiać je 
w żądanym czasie. Autoklaw EXL jest wyposażony w 
nowy kompletny system kontroli i ewidencji. Wszystkie 
dane można zapisać na karcie SD. Istnieje również 
możliwość zainstalowania dwóch różnych rodzajów 
drukarek które nanoszą dane bezpośrednio na pakiety. 
Wszystkie dane można przenieść do komputera za 
pomocą łącza Ethernet przy użyciu oprogramowania 
(E-Memory, E-Data). EXL to autoklaw Euronda Klasy 
B o najlepszej wydajności przez zastosowanie 
zintegrowanego miernika przewodności oraz separatora 
wody i powietrza. Dzięki pokrywie magnetycznej 
oraz demontowanym panelom bocznym czyszczenie 
zbiornika jest proste, przyjemne i szybkie.

Klasyfikacja:   
Wyroby medyczne
Klasy II B. Klasa 
autoklawu typ B. Spełnia 
wymagania normy 
EN13060. Formowana 
komora wykonana ze stali 
nierdzewnej posiadająca 
certyfikat PED 2014/68/EC

Pojemność: 
29L

Waga:
62kg (puste urządzenie z 
tacami oraz koszykiem)

Wymiary całkowite 
(szer. x  wys. x gł.):
460 x 455 x 855mm  

Zasilanie:
3200W 14A

Zużycie wody:
700ml

Łączność: 
Ethernet, Karta SD oraz 
WiFi (opcjonalnie)

EXL
Extra Duży
Autoklaw 

Łatwy dostęp podczas czyszczenia 
zbiornika

EXL jest w stanie pomieścić do 5 
tacek lub 3 pojemników

Ekran Soft Touch

Deklaracja zgodności CE: EXL



Łączność
Wszelkie informacje o sterylizacji 
są zawsze dostępne dzięki 
zintegrowanej karcie SD oraz 
połączeniu Ethernet lub Wi-Fi 
przekazujących dane z autoklawu 
do komputera bądź innego 
urządzenia. 

Kontrola 
Szybki i intuicyjny system 
otwierania oraz wygodny dostęp 
do zbiornika i komory umożliwiają 
łatwe czyszczenie kiedy tego 
potrzebujesz.

Intuicyjność
Przejrzysty panel dotykowy 
umożliwia szybką i intuicyjną 
obsługę oraz programowanie 
wszelkich operacji.

Niezawodność
 
Jest połączeniem wytrzymałej 
konstrukcji, cennych funkcji 
oraz niezawodności opartych 
na innowacyjnym projekcie 
dającym najlepszą efektywność 
działania. 

Wydajność
Unikatowy projekt autoklawu 
charakteryzuje się wysoką 
jakością oraz maksymalną 
wydajnością.

Kontrola i 
ewidencja
Dostępny jest komplet 
drukarek służących do wydruku 
samoprzylepnych etykiet. 
Istnieje również możliwość 
dokupienia innych urządzeń 
akcesoryjnych. 
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E9 łączy nowoczesny design z koncepcją systemu 
identyfikacji oraz kontroli, która jest rozszerzona 
o 3 zestawy drukujące: wewnętrzna drukarka na 
papier termiczny, zabudowana drukarka do etykiet 
samoprzylepnych oraz zewnętrzna drukarka etykiet 
samoprzylepnych. Karta SD, Ethernet lub E-WiFi 
(opcjonalnie) zapewniają łączność i umożliwiają 
stałe przechowywanie danych sterylizacji, które 
są dostępne na drukarce, komputerze, smartfonie 
lub tablecie. Kolorowy wyświetlacz dotykowy 
pozwala na szybką oraz intuicyjną obsługę menu. 
Wyświetlacz E-Touch umożliwia indywidualny 
wybór ikon menu. Pośród ikon są dostępne osobiste 
funkcje, które pozwalają włączyć cykle N i S. 
Używając funkcji  E-Timer mamy możliwość włączyć 
autoklaw w dowolnym czasie. Dzięki systemowi 
Inspection® oczyszczanie zbiornika jest szybkie i 
proste. Dodatkowo autoklaw Euronda E9 gwarantuje 
bezpieczeństwo użytkowania dzięki miernikowi 
przewodności wody który kontroluje jej jakość. 
Ponadto system Dirt Control kieruje zanieczyszczenia 
poza obieg systemu wodnego.

Klasyfikacja:  
Wyroby medyczne Klasy II B                                                                    
Klasa autoklawu typ B
Spełnia wymagania normy 
EN13060. Formowana komora 
wykonana ze stali nierdzewnej 
posiadająca certyfikat PED 
2014/68/EC

Pojemność: 
18-24L

Waga:
45,5kg (18L) - 48kg (24L)
(puste urządzenie z tacami oraz 
koszykiem)

Wymiary zewnętrzne
(szer. x  wys. x gł.):
460 x 455 x 610mm 

Zasilanie:
2300W 10A 

Zużycie wody:
300ml

Łączność:
Ethernet, Karta SD
oraz WiFi (opcjonalnie)

Print Set 1
Wbudowana drukarka na papier 
termiczny

Print Set  2
Wbudowana drukarka etykiet 
samoprzylepnych

Print Set  3
Zewnętrzna drukarka etykiet 
samoprzylepnych

E9
Najwyższa jakość 
sterylizacji dostosowana
do Twoich potrzeb

Deklaracja zgodności CE: E9 NEXT 18L, E9 NEXT 24L



Ergonomia
Prosty do zamontowania i łatwy w 
użyciu. Zaprojektowany w harmonii 
z innowacyjną technologią i 
środowiskiem pracy, oszczędza 
przestrzeń w gabinecie.

Innowacyjność
Topowa technologia autoklawów z 
serii Pro System idealnie pasuje do 
każdego gabinetu.

Minimalistyczny 
design
Elegancki, kompaktowy oraz 
nowoczesny autoklaw. E8 to 
harmonijne połączenie estetyki i 
wydajności.

Niezawodność
Jest połączeniem cennych funkcji 
oraz niezawodności opartych na 
innowacyjnym projekcie oferując 
najwyższą efektywność z oferty 
urządzeń Pro System.

Wydajność
Wydajny, szybki oraz intuicyjny. 
Utrzymuje najniższe zużycie wody 
oraz dostosowuje długość cykli 
odpowiednio do załadunku.

Kontrola i 
ewidencja
Rozbudowany system kontroli 
pozwala na zapis wszystkich danych 
na karcie SD, przenoszenie ich do 
komputera za pomocą Wi-Fi lub 
drukowanie w zależności od potrzeb.

38



39

Wysoko wydajny i prosty w obsłudze autoklaw 
dostępny w rozsądnej cenie dla każdego.Autoklaw 
E8 w którym topowa technologia niesie ze sobą 
perfekcyjny balans między innowacją i ergonomią 
urządzenia. Charakteryzuje się niskim zużyciem wody 
oraz jest dostosowany do indywidualnych potrzeb 
każdego użytkownika. Charakterystyczny kolorowy 
ekran dotykowy jest chroniony przez ulepszoną osłonę 
poliwęglanową. Oferuje możliwość wyboru pięciu 
różnych cykli typu B i wielu innych opcji które można 
dostosować (cykle typu N i S). Innowacyjna funkcja 
E-Timer pozwala programować testy i cykle oraz 
uruchamiać je w żądanym czasie. Karta SD zapewnia 
łączność i umożliwia stałe przechowywanie danych o 
sterylizacji które są dostępne na drukarce, komputerze, 
smartfonie lub tablecie. Ewidencja jest również 
dostępna poprzez możliwość wyboru dwóch różnych 
zestawów drukarek. Jednocześnie Inspection® System 
dba by proces sterylizacji był prosty oraz szybki. 
Miernik przewodności monitoruje jakość wody a
Dirt Control System usuwa zanieczyszczenia
z obiegu wodnego co zapewnia ciągłe bezpieczeństwo 
użytkowania autoklawu E8.

E8
Wydajna i niezawodna 
sterylizacja dla 
każdego

Klasyfikacja:    
Wyroby medyczne
Klasy II B. Klasa 
autoklawu typ B. Spełnia 
wymagania normy 
EN13060. Formowana 
komora wykonana ze stali 
nierdzewnej posiadająca 
certyfikat PED 2014/68/EC

Pojemność: 
24L

Waga:
48kg (puste urządzenie z 
tacami oraz koszykiem)

Wymiary całkowite
(szer. x  wys. x gł.):
460 x 455 x 610mm

Zasilanie:
2300W 10A

Zużycie wody:
300ml

Łączność:
Karta SD

Standardowa karta SD Szybki oraz prosty dostęp do 
zbiornika komory

Deklaracja zgodności CE: E8 24L
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Oszczędność 
miejsca
W jednym miejscu możesz 
przechowywać system 
uzdatniający wodę, zestaw do 
konserwacji autoklawu oraz 
wszystko co może być potrzebne 
podczas zarządzania procesem 
sterylizacji.

Ergonomia
Umożliwia ustawienie autoklawu 
w dowolnym miejscu co powoduje 
że wykonywane przy nim 
czynności zajmują mniej czasu i są 
bardziej komfortowe.

Wytrzymałość
Euronda stosuje tylko materiały 
o wysokiej jakości. E-Cart 
charakteryzuje solidna konstrukcja 
oraz stabilność sprawiające, 
że urządzenie jest praktycznie 
niezniszczalne i dobrze 
przygotowane do codziennej 
procedury sterylizacji.

Minimalistyczny 
design
Elegancki w swojej prostocie oraz 
wysokowydajny. Zaprojektowany 
z dbałością o szczegóły, zapewnia 
wysoką trwałość, jakość oraz 
praktyczne rozwiązania.

Praktyczność
Wyposażony w wysuwane 
szuflady oraz specjalną, obszerną 
półkę umożliwiającą szybki i 
prosty załadunek oraz wygodne 
wyjmowanie zawartości.

Przyjazna obsługa
Praktyczne, mobilne rozwiązanie 
umożliwiające łatwe 
przemieszczanie autoklawu. 
Ponadto upraszcza jego codzienną 
obsługę i utrzymywanie urządzenia 
w czystości.
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Waga:
44kg

Wymiary całkowite 
(szer. x  wys. x gł.):
510 x 807 x 870mm 

Wyjmowane szuflady

E-Cart
Przestrzeń, której 
potrzebujesz

Zestaw przegród transportowych 
oraz uchwyt na urządzenie 
Aquafilter 1 to 1

Kompatybilny z autoklawem EXL

E-cart jest wielofunkcyjnym, kompaktowym 
asystorem który sprawia, że proces sterylizacji jest 
sprawny i bardzo ergonomiczny. E-Cart jest również 
kompatybilny z autoklawem EXL, największym z 
urządzeń Euronda Pro System. Duże regulowane 
szuflady z przodu asystora dają możliwość łatwego 
przechowywania materiałów potrzebnych do 
sterylizacji. Obszerna półka może pomieścić system 
do uzdatniania wody Aquafilter 1 to 1 lub Aquaosmo. 
Przy pomocy E-Cart możesz w łatwy i przyjemny 
sposób zarządzać przestrzenią dedykowaną do 
procesu sterylizacji.
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Zestaw startowy dla EXL

Standardowy kosz na tace

Kosz na tace o przekroju kwadratowym
i pojemności pięciu tac aluminiowych o 
długości 55cm. Obrócony o 90°,
może pomieścić 3 kasety sterylizacyjne.

Wymiary tac (dł. x  wys. x gł.):
550 x 186 x 22mm 
Zestaw zawiera 5 tac

• Rurki odprowadzające
• Gąbka
• 2 uchwyty do wyjmowania tac
• Klucz do regulacji drzwiczek
• Lejek

Zestaw startowy dla E10, E9 
oraz E8

Standardowy kosz z półkami na tace

Kosz na tace o przekroju kwadratowym
i pojemności 5 standardowych tac 
aluminiowych. Obrócony o 90°, może
pomieścić 3 kasety sterylizacyjne.

Wymiary tac (dł. x  wys. x gł.):
190 x 22 x 380mm 
Zestaw zawiera 5 tac

• Rurki odprowadzające
• Gąbka
• Uchwyt do wyjmowania tac
• Klucz do regulacji drzwiczek
• Lejek
• Wymienny filtr bakteryjny
  (dla E10 oraz E9)
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Opcjonalne tace oraz kosze
na tace

Uniwersalna podstawa 
stalowa - E10, E9, E8

Stalowa uniwersalna podstawa 
jest stosowana do załadunków o 
większych gabarytach. Może być 
wprowadzona bezpośrednio do 
komory zamiast kosza na tace. 

Wymiary (szer. x  wys. x gł.): 
194 x 53,5 x 350mm - 24L
194 x 53,5 x 250mm - 18L

Kosz na tace z kasetami do 
sterylizacji - E10, E9, E8

Zaokrąglony stalowy kosz na tace 
o pojemności 5 standardowych 
tac aluminiowych . Obrócony 
o 90° może pomieścić 4 kasety 
sterylizacyjne. Dostępny dla obu 
wersji 18L (pojemność: cztery kasety 
1 DIN) lub 24L (pojemność: cztery 
kasety 1 DIN + cztery x 1/4 kasety 
DIN). 
Zestaw nie zawiera tac

Kosz na tace z pojemnikami 
do sterylizacji - E10, E9, E8

Zaokrąglony stalowy kosz na tace 
o pojemności 5 standardowych 
tac aluminiowych. Obrócony o 90° 
może pomieścić jeden lub więcej 
pojemników sterylizacyjnych. 
Dostępny dla obu wersji 18L 
(pojemność: cztery kasety 1 DIN) 
lub 24L (pojemność: cztery kasety 1 
DIN + cztery x 1/4 kasety DIN).       
Zestaw nie zawiera tac

Kosz na tace XL -
E10, E9, E8

Zaokrąglony stalowy kosz na tace 
o pojemności 4 specjalnych tac 
aluminiowych. Dostępny tylko dla 
wersji 24L      

Wymiary tac (dł. x wys. x gł.):   
175 x 17 x 380mm (górne oraz dolne tace)
220 x 17 x 380mm (środkowa taca)
Zestaw zawiera tace

Tace ze stali nierdzewnej
- E10, E9, E8

Tace wykonane ze stali nierdzewnej 
są dostępne:
• w wersji odkrytej i zakrywanej
• z perforacją lub bez
• z uchwytem do instrumentów
Mogą być używane w autoklawach 
oraz w termodezynfektorach.

Wymiary (dł. x  wys. x gł.):
187 x 29 x 288mm
srebrne
183 x 17 x 284mm
srebrne

Tace aluminiowe
- E10, E9, E8

Tace wykonane z aluminium 
anodowanego są dostępne:                                                          
• w wersji odkrytej i zakrywanej
• z perforacją lub bez
• z uchwytem do instrumentów
Mogą być używane w autoklawach 
oraz w termodezynfektorach.

Wymiary (dł. x wys. x gł.)
oraz kolory: 
187 x 29 x 288mm
srebrne
183 x 17  x 284mm
srebrne, niebieskie, zielone, 
czerwone, złote
145 x 25 x 187mm
srebrne
140 x 17 x 183mm
srebrne, niebieskie, zielone, 
czerwone, złote



44

Kontrola i ewidencja

E-WiFi
Opcjonalny zestaw E-WiFi za 
pomocą którego można połączyć 
autoklawy E10, E9 lub zgrzewarkę 
Euroseal® Valida z komputerem, 
tabletem lub smartfonem. 
Wszystkie dane są zawsze 
dostępne oraz przechowywane 
na nośniku elektronicznym. 
Oprogramowanie E-Link może być 
w prosty sposób zainstalowane 
do systemów operacyjnych 
Windows lub iOS. Umożliwia to 
kontrolowanie i nadzór nawet pięciu 
urządzeń Euronda wyposażonych w 
zestaw E-WiFi.

Oprogramowanie
E-Data i E-Memory
Oprogramowanie E-Data umożliwia 
połączenie autoklawów oraz innych 
urządzeń firmy Euronda z serii
Pro System do wewnętrznej sieci w 
celu przechowywania wszystkich 
danych sterylizacji z twojej praktyki. 
E-Data jest dostępne dla systemów 
operacyjnych Windows oraz iOS. 
Ponadto oprogramowanie jest 
kompatybilne z innymi systemami 
zarządzania takimi jak: Dios, 
Segesoft, Julie, Visiodent oraz Kodak.            
Funkcja E-Memory kataloguje oraz 
przechowuje wszystkie dane cykli 
sterylizacji w twoim komputerze. 
Zabezpieczone dane cykli sterylizacji 
będą zawsze dostępne dzięki 
pełnemu systemowi zarzadzania.

Print Set 1
- E10, E9, E8
Opcjonalna drukarka
"do zabudowy" na papier termiczny 
dla użytkowników, którzy prowadzą 
papierową ewidencję wyników 
procesu sterylizacji. Może być 
montowana do autoklawu                         
w kilku prostych krokach.

Print Set 2
- E10, EXL, E9, E8
Opcjonalna drukarka 
"do zabudowy" etykiet 
samoprzylepnych. 
Oszczędza miejsce oraz może 
być montowana do autoklawu w 
kilku prostych krokach. Drukuje 
etykiety oraz kody kreskowe.

Print Set 3
- E10, EXL, E9
Zewnętrzna drukarka etykiet 
samoprzylepnych zalecana 
do dużych ilości wydruków z 
informacjami o cykach sterylizacji. 
Łatwe podłączenie drukarki do 
autoklawu w kilku krokach.
Może być używana do druku etykiet 
lub kodów kreskowych.
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Testy

Bowie & Dick Test
Test dla autoklawów Klasy B do
oceny zdolności penetracji 
porowatych materiałów.

Karton zawiera 10 testów

Prion Test
Test dla autoklawów Klasy B do 
oceny występowania prionów.
Zgodny ze standardami
ISO 1114-1:2005 klasa 6.
Cykl sterylizacji dla prionów
(134°C x 18 min.)

Pojedyncze opakowanie zawiera 
200 kolorowych testów.

Helix Test
Test dla autoklawów Klasy B do
oceny zdolności przenikania pary
w komorze. Składa się z rurki oraz 
250 kolorowych testów służących 
do potwierdzenia prawidłowego 
cyklu sterylizacji.

Opakowanie zawiera jeden test



Systemy uzdatniania wody
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Wszystkie autoklawy klasy B oraz pozostałe urządzenia 
z serii Euronda Pro System muszą być zaopatrywane w 
wodę demineralizowaną niezbędną do prawidłowego 
funkcjonowania całego procesu dekontaminacji i sterylizacji.                                                         
Zatem istotne jest używanie odpowiedniego urządzenia do 
destylacji wody. Czysta woda zapewni optymalny i zawsze 
właściwy rezultat procedur, jednocześnie wydłużając 
żywotność sprzętu.

Uzdatnianie
wody



48

Aquaosmo
Wydajny, 
osmotyczny system 
oczyszczania

Dysza wodna
Nie dołączona do zestawu

Zewnętrzny zbiornik 
kumulacyjny 
Dołączony do zestawu

Aquabox 
Dołączony do zestawu

Aquaosmo jest systemem który wykorzystuje reakcję 
odwróconej osmozy w celu produkcji dejonizowanej 
wody. Kompletny system filtrujący zawierający 
nie mniej niż 4 filtry oraz 1 membranę. Produkuje 
dużą ilość wody, która jest następnie dostarczana 
do autoklawów bądź innych urządzeń. Spełnia 
wszystkie standardy norm EN 13060 (<15 μS/cm). 
Istnieje również możliwość podłączenia pistoletu do 
spryskiwania wodą. System uzdatniania Aquaosmo 
może być podłączony bezpośrednio do autoklawu 
lub instalowany razem z Aquabox. Może obsługiwać 
od 2 do 4 autoklawów jednocześnie jeśli jest 
podłączony do specjalnego zewnętrznego zbiornika 
kumulacyjnego o pojemności 12L. Aquaosmo nie 
wymaga zasilania elektrycznego.
Może być zainstalowany w dowolnym miejscu w 
przestrzeni pracy lub pod obudową unitu.

Możliwość obsługi:
4 autoklawów

Produkcja wody:
1 L/20 min.

Min/max.
ciśnienie:
2/3 bary 

Przewodność wody 
wejściowej:  
Max. 650 μS 

Wymiary
(szer. x wys. x gł.):
360 x 280 x 180mm

Waga (pusty):
5,3kg 
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Możliwość obsługi:
1 autoklaw

Produkcja wody:
1 L/min.

Wymiary
(szer. x wys. x gł.):
390 x 455 x 145mm

Waga (pusty):
8,4kg

Urządzenie produkujące wodę dejonizowaną
dla autoklawów zgodnie ze standardami
EN13060 (<15 μs/cm).
System uzdatniania może być podłączony do 
jednego autoklawu. Aquafilter wykonuje proces 
dejonizacji wody z wydajnością ok. 1L/min.
Wskaźnik świetlny obrazuje poziom przewodności 
wody informując użytkownika kiedy należy 
wymienić wkłady z żywicą jonowymienną. Może 
być wyposażony w sterownik do automatycznego 
wyłączenia. Urządzenie można ustawić w dowolnym 
miejscu lub powiesić na ścianie. Zestaw zawiera:
dwa wkłady z żywicą jonowymienną, przyrząd 
naprawczy, przewód przyłączeniowy do sieci wodnej, 
rurkę oraz kabel do połączenia z autoklawem.

Aquafilter 1 to 1
Podłączenie 
autoklawu do 
dowolnego systemu 
uzdatniania wody

Deklaracja zgodności CE: AQUAFILTER 1 do 1
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Aquadist
Woda destylowana,
gdy tylko tego 
potrzebujesz

Produkcja wody:
0,7 L/1 godz.

Wymiary (Ø x wys.):
230 x 360mm

Waga:
3,5kg

Destylator który gotuje wodę i kondensuje
parę w celu uzyskania wody destylowanej.
Destyluje ok. 0,7 L/1 godz. Zbiornik ma 4 litry 
pojemności. Urządzenie przeszło wszystkie testy 
bezpieczeństwa łącznie z elektromagnetycznymi 
standardami (2004/108/CE) i wymaganiami dla 
niskiego napięcia (2006/95/CE).

Deklaracja zgodności CE: AQUADIST
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Aquabox
Podłączenie 
autoklawu do 
dowolnego systemu 
uzdatniania wody

Wymiary
(szer. x wys. x gł.): 
100 x 100 x 50mm

Waga:
0,5kg

Aquabox jest urządzeniem które pozwala połączyć 
autoklawy Euronda z zewnętrznym zasilaniem 
oczyszczonej wody. Jest idealnym rozwiązaniem 
dla klinik które posiadają system uzdatniania wody 
oparty na osmozie lub innych metodach. Łatwy 
w montażu oraz kompatybilny ze wszystkimi 
autoklawami Euronda Klasy B. Zapewnia kontrolę 
jakości wody wchodzącej za pomocą miernika jej 
przewodności.

Deklaracja zgodności CE: AQUABOX
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Ten katalog
Nie może być kopiowany,
skanowany lub powielany.

Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Opisy obrazów,
cytaty, wymiary
oraz dane techniczne
zostały podane tylko 
orientacyjnie.

Producent zachowuje 
prawo do wszelkich zmian.
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