
Стерилизационни устройства  
MELAG клас PROFI
Най-купуваните автоклави в света



500 000 устройства MELAG по целия свят
Качество, на което можете да разчитате.
Медицинските кабинети и клиники по света оценяват положително отличното 
качество на апаратите MELAG, произведени в Германия. Доверете се на 
надеждните и ефективни автоклави клас PROFI

Други медицински кабинети във Вашия регион можете да намерите на:    
https://www.melag.com/en/references

„Класът PROFI е гаранция 
за първокласно качество и 
най-високи технологични 
стандарти.“

„Покупката на системното 
оборудване MELAG беше добро 
решение, благодарение на 
което спестяваме време и пари 
за процеса на стерилизация.“

28CliniC, Япония

„Решихме да използваме 
клас PROFI поради неговата 
надеждност, удобството 
за потребителя и ниските 
разходи.“

Platinum Orthodontics, 
Гана

"MELAG е надежден 
партньор за поддържането 
на най-високите хигиенни 
стандарти и оптимизация на 
работните процеси."

Sparkle Dental Boutique, 
Абу Заби

"Благодарение на автоклавите 
MELAG предлагаме медицинска 
помощ с най-високо качество - 
на нашите верни приятели- 
домашните любимци!"

"Благодарение на системите 
MELAG нашите процеси на 
стерилизация се извършват 
ефективно и безопасно."

Prosthodontic Associates, 
Австралия

"Благодарение на надеждния 
Vacuklav® пестим време и 
гарантираме безопасност на 
пациентите и персонала."

Лекарски кабинет Франк 
Бахман, Германия

Ветеринарен кабинет 
Animalogic, Испания

Първи частен дентален 
център, Украйна

"С автоклавите от Melag 
постигнахме връхна точка 
в стерилизацията! Пазим 
повече от успешно здравето 
на пациентите си! "

EO Dent, България



Автоклави клас PROFI
Резултатите са убедителни.
Автоклавите клас PROFI гарантират комфорт, издръжливост и най-високо качество. Характеризиращите се с висока 
трайност, иновативни решения са резултат от дългогодишния ни опит в проектирането на медицински инструменти 
за стерилизация. Какво ни отличава?

Опит:
Специализация 
от 1951 г.

Доверие:
Повече от 500 000 доставени 
устройства MELAG 

Качество:
Произведено в 
Германия

Иновация:
450 квалифицирани 
служители в Берлин

Системни решения:
Цялостна подготовка на 
инструментите

Основните предимства на продуктите:

Големият капацитет на камерата и бързите работни 
цикли осигуряват ефективни работни процеси.

Приложената концепцията за работа с 4 
бутона и цифровите инструменти гарантират 
интуитивната работа на устройствата.

Интегрираният с документацията интерфейс гарантира 
максимална безопасност на процеса.

Възползвайте се от богатия асортимент от нашите 
продукти – от автономни устройства, други с постоянно 
свързване към водната и канализационна мрежа до 
такива с тройно регулиране на дължината на камерата.

Гъвкавост

Безопасност

Лесна употреба

Производителност

Открийте основните предимства на 
продуктите в нашето демо видео: 

www.melag.com/en/multimedia

Vacuklav® 30 B+

Автоклав с постоянна 
връзка към водната и 
канализационната мрежа, 
дължина на камерата 35 cm 

Vacuklav® 31 B+

Автономен автоклав, 
дължина на камерата 
35 cm

Vacuklav® 23 B+

Автономен автоклав, 
дължина на камерата 
45 cm

Vacuklav® 24 B+

Автоклав с постоянна 
връзка към водната и 
канализационната мрежа, 
дължина на камерата 45 cm 

Vacuklav® 24 BL+

Автоклав с постоянна 
връзка към водната и 
канализационната мрежа, 
дължина на камерата 60 cm 

Различни 
варианти за 
различни нужди:



Бързи процеси на стерилизация в лекарския кабинет: 
непакетираните инструменти в Бързата програмата 
заедно с предварителна вакуумна фаза, могат да 
бъдат извадени само след 15 минути *. Стерилизацията 
на пакетирани инструменти, в зависимост от 
количеството, отнема само 28* минути.

За оптималното използване на камерата за 
стерилизация, предлагаме на клиентите си различни 
видове кошници. Индивидуално пригоденото оборудване 
гарантира оптимален размер на зареждане в
автоклава до максимум 7 kg.

* без изсушаване

За да гарантират най-високо качество, автоклавите MELAG 
контролират всички съществени параметри на процеса 
с помощта на прецизен микропроцесорен контрол.  
Безопасни протоколи, лесен достъп чрез интерфейса.

Методът на документация, съобразен с 
индивидуалните нужди на нашите клиенти, осигурява 
максимална гъвкавост.
Използването на записващото устройство MELAflash 
CF-Card Printer, мрежата MELAnet Box, принтера 
MELAprint® 44 и софтуера MELAtrace® позволява 
документирането на процеса според индивидуалните 
нужди.

Благодарение на две системи, класът PROFI се адаптира 
перфектно към всяко помещение за стерилизация. 
Предлагаме автоклав с постоянна връзка към водната 
и канализационна мрежа или автономен автоклав. 
Благодарение на интегрирания резервоар за съхранение 
и патентованата система за въздушно охлаждане, 
Vacuklav® 31 B + и Vacuklav® 23 B + са подходящи за всяко 
помещение, като допълнително позволяват лесна 
инсталация.

Автоклавите PROFI с постоянна връзка към водната и 
канализационна мрежа се отличават с ефективната 
си вакуумна технология. Използването на устройство 
за пречистване на вода гарантира по-малко усилия, 
благодарение на автоматизираната система за 
водоснабдяване и отводняване.

Лесното обслужване на автоклавите от клас PRO с 
доказана концепция за работа с 4 бутона ще Ви 
спечели повече време за Вашите пациенти. Интуитивната 
концепция за обслужване на уредите намалява усилията и 
възможността за грешки при стерилизация.

Благодарение на нашите цифрови инструменти, Вашата 
стерилизацията ще придобие нови измерения. 
Препоръчваме Ви да се запознаете с нашите мултимедийни 
материали на сайта MELAG.

Основни предимства на 
продуктите клас PROFI
Изключителни предимства.
Спечелете повече време за лечение на Вашите пациенти. От самото начало, при конструирането на клас PROFI взехме предвид 
ефективността и безопасността на работните процеси. Проверете предимствата на бързите цикли на стерилизация, 
интуитивното обслужване и различните начини за документация на нашите автономни автоклави и автоклавите с постоянна 
връзка с водната и канализационната мрежа:

Производителност Безопасност Лесна употребаГъвкавост

Цифрови инструменти за 
интелигентни работни процеси
Възползвайте се от помощта, която ще Ви окажат нашите 
дистрибутори във Вашия регион и цифровите инструменти, 
налични на нашия уебсайт.

Материали за изтегляне
Документите MELAG са на Ваше разположение 
от всяко място и по всяко време: 
www.melag.com/en/service/downloadcenter

Отстраняване на неизправности
Въведете кода за грешка и ще 
получите решение:
www.melag.com/en/service/troubleshooting

Мултимедийна библиотека
Повече от 280 демонстрационни видеоклипа, 
които ще Ви помогнат безопасно да 
стерилизирате инструментите си:
www.melag.com/en/multimedia



€

Системни решения MELAG
Интегрирана система за Вашата безопасност.
Автоклавитете PROFI са важен елемент при подготовката на инструментите, в съответствие с указанията на Института 
Робърт Кох. Перфектното функциониране на системните решения MELAG ще позволи ефективни работни процеси и ще 
осигури най-висококачествената защита на пациентите и персонала.

Възползвайте се от предимствата на системните решения MELAG и продуктите на водещия производител на устройства 
за стерилизация, осигуряващи спазването на хигиенните стандарти в лекарските кабинети:

Подобрете подготовката на инструментите: термичният дезинфектор MELAtherm® 10 е предназначен за бързо почистване 
и дезинфекция, опаковъчната машина MELAseal® - за сигурно пакетиране на инструментите, лесният за употреба софтуер 
MELAtrace® - за документация и активиране на процеса на автоклавите MELAG. Всички тези продукти са гаранция за отлични 
работни процеси в лекарския кабинет и клиниката.

Лично:
Ако имате допълнителни 
въпроси, можете да се свържете 
с консултант.

Ефективно:
Оптимизация на разходите, 
благодарение на 
синхронизирането на услугите.

Адаптиране към процеса:
Адаптиране на работния процес 
и обслужването.

Процес на подготовка 
на инструментите:

  Почистване и дезинфекция  – MELAtherm®

 Опаковане – MELAseal®

  Стерилизация –Автоклави клас PROFI

  Документация и активиране на процеса  
– MELAtrace®

  Маркиране - MELAprint®60



90°

Съвършенство във всеки детайл
Конфигурирайте свой собствен профил за 
автоклав клас PROFI.
Възползвайте се от потенциала на автоклавите клас PROFI: адаптирането на различно оборудване и аксесоари към системните 
решения MELAG за стерилизация на инструменти ще Ви позволи да постигнете отлични резултати.

Система за зареждане
За оптималното използване на камерата за 
стерилизация, ние предлагаме идеални системи 
за зареждане с широко приложение.

Документация
Автоклавите клас PROFI гарантират правилното 
документиране и активиране на процеса с 
помощта на съвременните технологии.

Рутинен контрол
Контролът на партидите инструменти е 
необходим за проверка на резултатите от 
стерилизацията. MELAG предлага надеждни 
системи за контрол за автоклавите клас B.

Пречистване на вода
Устройствата за пречистване на вода MELAdem®

осигуряват висококачествена деминерализирана 
вода, с цел запазване на качествата на автоклава 
и защита на инструментите.

Дръжка А Plus
доставя се безплатно с устройството 
за зареждане с пет тави за единични 
инструменти или три кутии MELAstore 
Box за комплекти инструменти 

Тави:
Арт. 00230 за Vacuklav® 23 / 24 B+ 
Арт. 00280 за Vacuklav®30 / 31 B+

Система MELAstore®:
Арт. 01181 do MELAstore®-Tray 100 
Арт. 01191 do MELAstore®-Box 100

Дръжка D
за зареждане на два високи 
контейнера за стерилизация в 
системата MELAstore®:

Арт. 01182 за MELAstore®-Tray 200  
Арт. 01192 за MELAstore®-Box 200 

Дръжка за фолио
позволява вертикална стерилизация 
на пакетирани инструменти и 
оптимално изсушаване

Арт. 22420 за Vacuklav®  23 / 24 B+
Арт. 22410 за Vacuklav®  30 / 31 B+

MELAprint® 44
отпечатва на хартия 
протоколите от автоклава 

Арт. 01144

MELAnet Box
прехвърля всички протоколи на 
компютъра и мрежата в кабинета

Арт. 40296

MELAfl ash CF-Card Printer
лесно и сигурно записва всички 
протоколи на карта памет 
CompactFlash

Арт. 01039

MELAtrace®

за професионална документация, 
активиране и архивиране на 
целия процес на стерилизация на 
инструментите

Арт. 21138

MELAdem® 53 / 53 C
Това е високоефективно устройство 
за пречистване на вода, работещо 
съвместно с MELAtherm® 10 и три 
други устройства

Арт. 01038

MELAjet®

за изплакване на инструментите с 
деминерализирана вода*

Арт. 27300 

MELAdem® 47
Това е ефективно устройство, използващо 
система за обратна осмоза за нуждите 
на лекарските кабинети, които имат 
повишена нужда от стерилизация

Арт. 01047

MELAdem® 40
Това е устройство за йонен обмен в 
лекарските кабинети, с капацитет до 
три цикъла на стерилизация дневно

Арт. 01049

MELAcontrol®

система за контрол Helix с 250 с 
индикаторни хартии, гарантира 
надежден контрол на 
стерилизацията

Арт. 01080

MELAcontrol® PRO
като инструмент за контрол 
за многократна употреба, 
гарантира още по-икономичен 
контрол на партидите

Арт. 01075

За повече информация относно 
автоклавната стерилизация клас В, 
моля, посетете:

www.melag.com/en/multimedia

* съвместим с MELAdem® 40 и MELAdem® 47



Технически данни
Числа и факти накратко.

** максимум 1,5 kg опаковани инструменти или максимален капацитет без опаковка
* само за непакетирани инструменти

Системни решения, иновации и качество
Ние сме семейно предприятие, което от създаването си през 1951 г. се е специализирало в производството на продукти, 
необходими за поддържане на хигиенните стандарти в лекарските кабинети. Нашето предприятие разполага с обекти с обща 
площ от около 25 000 кв.м, в които работят над 450 служители само на територията на Германия. Ние сме световен лидер в 
производството на устройства, необходими за стерилизация на медицински инструменти.

** Mit Abdeckplatte

Vacuklav® 30 B+ Vacuklav® 31 B+ Vacuklav® 23 B+ Vacuklav® 24 B+ Vacuklav® 24 BL+

Тип устройство
с постоянна връзка 

към водната и 
канализационна 

автономно автономно
с постоянна връзка 

към водната и 
канализационна 

с постоянна връзка 
към водната и 

канализационна 

Размер на
камерата

дължина 35 cm x Ø 25 cm дължина 45 cm x Ø 25 cm дължина 60 cm x Ø 25 cm

Обем на 
камерата 17 l 23 l 29 l

Капацитет
5 kg инструменти

2 kg текстил
5 kg инструменти

1,8 kg текстил
5 kg инструменти

1,8 kg текстил
7 kg инструменти

2,5 kg текстил
7 kg инструменти

2,5 kg текстил

Размери
(дължина 

х ширина х 
височина)

42,5 x 49,5 x 66 cm 42,5 x 49 x 62 cm 42,5 x 49 x 74 cm 42,5 x 49,5 x 70,5 cm 42,5 x 49,5 x 83,5 cm

адаптирани за плот 70 
cm

адаптирани за плот 50 cm адаптирани за плот 60 cm

Тегло 45 kg 45 kg 50 kg 48 kg 53 kg

Захранване 230 V / 50/60 Hz 230 V / 50/60 Hz 230 V / 50/60 Hz

Мощност 2.100 W 2.100 W 2.100 W

Програми
Vacuklav® 31 B+

Vacuklav® 23 B+  

Vacuklav® 30 B+ 

Vacuklav® 24 B+ 
Vacuklav® 24 BL+

Време на 
изсушаване

Бърза програма 
S *

134°C, 
време на работа: 3,5 минути

15 минути 15 минути 20 минути 5 минути   

Бърза програма 
В **

134°C,
време на работа: 5,5 минути

29 минути 28 минути 32 минути 10 минути

Универсална 
програма

134°C,
време на работа: 5,5 минути.

31 минути 30 минути 35 минути      20 минути    

Деликатна 
програма

121°C,
време на работа: 20,5 минути.

45 минути 40 минути 48 минути 20 минути

Програма, 
включваща 

премахване на 
приони

134°C,
време на работа: 20,5 минути

45 минути 45 минути 50 минути 20 минути
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За повече информация 
посетете 
www.melag.com

MELAG Medizintechnik oHG


