Vane pentru instrumente

schülke
Vane pentru
instrumente
Sistemul complet de vane pentru
dezinfecţia, curăţarea şi
întreţinerea instrumentelor
de orice fel.
Un sistem cu multiple avantaje
practice.
Vanele schülke pentru instrumente, cu volum de 3, 5, 10 sau 30 L, asigură o dezinfecţie,
curăţare şi întreţinere, simplă şi igienică a instrumentelor de orice fel.

Sistemul de vane este potrivit pentru toate
domeniile din spitale şi cabinete, deoarece în
funcţie de specificul activităţii se poate alege vana
potrivită.
În ceea ce priveşte materialul, s-a folosit
PVC, datorită compatibilităţii ridicate a acestuia
cu produsele de dezinfecţie pe bază de aldehide,
fenoli şi săruri cuaternare. Vanele schülke pentru
instrumente sunt rezistente la o temperatură de
până la 55o C.
Capacul vanei de 3 L este prevăzut cu o fantă,
astfel instrumentele de dimensiuni reduse pot fi
introduse în soluţie, fără ridicarea capacului. Pentru
estomparea mirosului vana este prevăzută cu un
capac suplimentar pentru fantă.
Vanele pentru instrumente pot fi livrate, la
alegere, cu capac alb sau cu capac transparent.
Capacul transparent face posibilă vizualizarea, la
orice moment, a conţinutului vanei, fără ridicarea
capacului.
Mânerele cu care sunt prevăzute atât vanele
cât şi sitele asigură o manevrare sigură şi uşoară.
Pentru scurgere, sita se va deplasa la stânga
sau la dreapta şi se va ancora de marginile vanei.
Lichidul se va scurge în vană.

Obiectele cu tendinţă de plutire, cum ar fi
termometrele sau obiectele din cauciuc şi plastic,
vor fi imersate în soluţie cu ajutorul capacului
interior, prevăzut cu un buton de mâner.
Închiderea etanşă, împiedică vărsarea soluţiei
la transportarea vanelor.
Sitele standardizate pot fi introduse cu
uşurinţă atât în vanele de 10 L, cât şi în cele de
30 L. Pot fi introduse mai multe site suprapuse.
Marcajul face posibilă alegerea cantităţii de soluţie
introdusă.
Pentru golirea uşoară a vanei de 30 L pentru
instrumente, aceasta poate fi livrată, la alegere, cu
un robinet special pentru scurgere.
Vanele schülke pentru instrumente sunt
adaptate condiţiilor variabile de lucru. Astfel mai
multe site mici pot fi introduse într-o vană mai
mare.
Vanele schülke pentru instrumente sunt
oferite ca seturi complete, ce constau din vană, sită,
capac interior şi capac transparent sau alb.

schülke

Dimensiuni
interioare (mm)
(L x l x h)

Dimensiuni
exterioare (mm)
(L x l x h)

Setul complet
de vane 3 L
Capac alb
Capac transparent

250 x 150 x 120
250 x 150 x 120

300 x 185 x 125
300 x 185 x 125

Setul complet
de vane 5 L
Capac alb
Capac transparent

500 x 170 x 120
500 x 170 x 120

555 x 205 x 135
555 x 205 x 135

Setul complet
de vane 10 L
Capac alb
Capac transparent

340 x 260 x 170
340 x 260 x 170

400 x 300 x 180
400 x 300 x 180

Setul complet
de vane 30 L cu
robinet
Capac alb
Capac transparent

560 x 370 x 225
560 x 370 x 225

620 x 405 x 240
620 x 405 x 240

Articol

Firma Schulke & Mayr deţine certificate DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 şi DIN EN ISO
13485 (Nr. înreg. 004567-MP23) şi are implementat un sistem de management al mediului
validat în conformitate cu Reglementările Eco Audit (Nr. Înreg. D-150-00003).
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