Enbio s + Enbio PRO
Os autoclaves classe b mais
rápidos do mundo!

outra dimensão. o meso desempenho.

Os esterilizadores Enbio são até 6 vezes mais pequenos
e 3 vezes mais leves que um típico autoclave de classe B
ou a vácuo. Mas quando se trata de eﬁciência de trabalho,
eles mantém o ritmo.

sacos / h
vácuo / secagem

típico autoclave

Enbio PRO

Enbio s

50

50

32

A NOVA DEFINIÇÃO DE RAPIDEZ
DE ESTERILIZAÇÃO

classe b

vácuo
+ secagem

O tempo é um valor relativo. Flui de forma diferente em circunstâncias
diferentes. Quando precisa de ter as suas ferramentas prontas, precisa
delas RÁPIDO! Enquanto outros autocaves podem testar a sua paciência,
o Enbio faz com que o tempo de espera seja praticamente nulo!

4x
Enbio s
Enbio pro
típico autoclave

mais rápido

3.3x

mais rápido

enbio filtro mágico: esqueça a água
Imagine um carro rápido que percorre uma longa distância com
apenas uma colher de chá de combustível. Os autoclaves Enbio
são assim. Com o Enbio Filtro Mágico como equipamento de
série, podem funcionar até 1000 processos com apenas 1 litro
de água desmineralizada. Não precisa de torneira ou lava-loiça.

1 litro
de água
desmineralizada

1000 processos*

enbio s - o mestre da rapidez!

classe b
Vácuo
+ Secagem

O Enbio S é tão compacto e silencioso que pode
ter o autoclave na própria sala. Esterilizar ferramentas
entre clientes e tê-las prontas para uso nunca foi tão fácil!

Peso da unidade
15 kg

Capacidade

Quant. máx. de embalagens (aprox.)
Peso máx. recomendado de carga
Volume da câmara de processo

8
0.5 kg
2.7 l

Desembrulhado
FAST / 134ºC

Embrulhado
Classe B / 134ºC

Embrulhado
Classe B / 121ºC

7 min

15 min

30 min

Pressão e temperatura
Pressão de trabalho
Pressão máxima
Temp. máx. do processo

2.1 Bar
2.3 Bar
137 ºC

Dimensões
Largura
Altura
Profundidade

25 cm
16 cm
56 cm

Elétrica

Fornecimento de energia
Potência instalada
Consumo máx. de energia

230V/50Hz
3250 W
15 A

certificado
médico
Dispositivo Médico Classe II b
EN-13060
93/42/CEE Diretiva

Diversos

Protecção de entrada
Arquivamento de dados
Condutividade da água*
* apenas água desmineralizada

IP20
Pen USB
< 15

enbio pro - pequeno mas espaçoso!

classe b

O Enbio PRO é a solução ideal para uma pequena clínica.
Esterilização super rápida e tem espaço para esterilização
a maioria das ferramentas.

Peso da unidade
20 kg

Capacidade

Quant. máx. de embalagens (aprox.)
Peso máx. recomendado de carga
Volume da câmara de processo

16
1.0 kg
5.3 l

certificado
médico
Dispositivo médico classe II b

Sacos de
Esterilização
+ Vácuo

EN-13060
93/42/CEE Diretiva

Desembrulhado
FAST / 134ºC

Embrulhado
Classe B / 134ºC

Embrulhado
Classe B / 121ºC

Embrulhado / PRION
Classe B / 134 ºC

9 min

18 min

30 min

43 min

Pressão e temperatura
Pressão de trabalho
Pressão máxima
Temp. máx. do processo

2.1 Bar
2.3 Bar
137 ºC

Dimensões
Largura
Altura
Profundidade

25 cm
20 cm
56 cm

Elétrica

Fornecimento de energia
Potência instalada
Consumo máx. de energia

230V/50Hz
2250 W
15 A

Diversos

Protecção de entrada
Arquivamento de dados
Condutividade da água*
* apenas água desmineralizada

IP20
Pen USB
< 15

implantologia
Enbio PRO acomoda todas as cassetes
de implantes populares que caibam
no espaço de 29 x 19 x 8 cm.

manual de utlização enbio

1. Lige
2. Escolha o programa
3. Comece a trabalhar

A instalação e utilização dos autoclaves Enbio
nãorequer qualquer formação especíﬁca.

mais de 20 000 autoclaves
vendidos em 5 anos!
Em apenas 5 anos, a comunidade mundial do Enbio já tem mais de
20.000 utilizadores, que esterilizam os instrumentos nos nossos
autoclaves, para a completa segurança dos seus pacientes.

Presença Mundial
Os autoclaves Enbio
são fabricados na UE
e distribuídos a nível
global.

