
Euronda Pro System
Products, Process, 
Protection





Mycie 

Dezynfekcja termiczna

8 Eurosafe 60
10 Zestaw startowy
11 Akcesoria 

Myjki ultradźwiękowe

12 Eurosonic® 4D
14 Eurosonic® 3D
15 Eurosonic® Energy
15 Eurosonic® Micro

Zgrzewanie

Zgrzewarki

18 Euromatic® Plus 
20 Euroseal® Valida
22 Euroseal® 
23 Euroseal® 2001 Plus 

Rolki Do Sterylizacji

24 Eurosteril® rolls 
26 Eurosteril® gusseted rolls 
26 Euroseal® check test
27 Eurosteril® Torebki Do Sterylizacji
27 Eurosteril® self-adhesive 

Torebki Do Sterylizacji

Sterylizacja

Autoklawy

30 E10
32 E9 Next
34 E9 Med
36 E5
38 Zestaw startowy
39 Akcesoria

System śledzenia/ Przywracania

40 Zestaw Wydruków
40 E -Wifi 
40 E-Data i E-Memory software

Testy

41 Helix test
41 Bowie & Dick test
41 Prion test

Uzdatnianie Wody

44 Aquaosmo
45 Aquafi lter
46 Aquafi lter 1 to 1
47 Aquabox
47 Aquadist

Index



Euronda Pro System
Products, Process, Protection

Mycie Zgrzewanie

Zgrzewarki Rolki Do 
Sterylizacji

Euroseal®
check test

Dezynfekcja
Teremiczna

Myjki 
Ultradźwiękowe

Eurosonic® 4D 
Eurosonic® 3D 
Eurosonic® Energy 
Eurosonic® Micro

Eurosafe 60 Euromatic® Plus 
Euroseal® Valida
Euroseal® 
Euroseal® 2001 plus 



Euronda Pro System jest systemem całkowitej ochrony
(TPS-Total Protection System) dla praktyk dentystycznych, 
który zostały stworzony aby zapewnić bezpieczeństwo 
pracowników, pacjentów, instrumentów oraz środowiska 
pracy. Etapy procesu sterylizacji - od kolekcji do 
przechowywania - mogą być skuteczne tylko jeśli zostaną 
prawidłowo przeprowadzone. Dzięki linii Pro System, 
możliwe jest wprowadzenie w życie najnowocześniejszego, 
efektywnego oraz wydajnego protokołu, który można 
regularnie śledzić zwiększając bezpieczeństwo praktyk, 
jednocześnie optymalizując zasoby.
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Mycie to proces polegający na usuwaniu brudu 
z instrumentów. Po fazie pobrania i odkażania, zaczyna 
się proces czyszczenia: może być manualny albo 
mechaniczny, używając myjki ultradźwiękowej lub 
dezynfekcji termalnej. Proces dezynfekcji termalnej myje 
instrumenty za pomocą ciepła, unika się mycia ich 
manualnie.

Dezynfekcja 
termiczna

Proces dezynfekcji termalnej jest 
skuteczny dzięki połączonemu 
działaniu detergentów, temperatury 
i czasu. Zabija on grzyby, bakterie 
oraz wirusy łącznie z HBV i HIV.

Zalety i korzyści:

• Nie zanieczyszcza środowiska.
• Środki czyszczące nie podlegają
szczególnym wymaganiom
dotyczącym usuwania.
• Kontrola jakości
• Mniej pracy dla pracowników.
• Mniejsze ryzyko zanieczyszczenia.

Mycie 
ultradźwiękowe

Ta faza jest wykonywana przy użyciu 
ultradźwiękowych myjek. 
Odgrywają one znaczącą rolę 
w czyszczeniu instrumentów, które 
nie mogą być osiągnięte w inny 
sposób oraz by usunąć 
zanieczyszczenia takie, jak na 
przykład cement i gips.

Zalety i korzyści:

• Automatyczny proces czyszczenia.
• Niskie ryzyko zanieczyszczenia
środowiska.
• Mniej pracy dla pracowników.



Wszystko w jednym 
Mycie wstępne. Mycie i suszenie 
w jednym cyklu dla jeszcze lepszych 
efektów w krótszym czasie.

Pojemność 
Duży 60-litrowy zbiornik oznacza, że 
termalnej dezynfekcji może zostać 
poddana duża ilość instrumentów 
i pojemników. Minimalna przestrzeń 
przy maksymalnej pojemności.

Przyjazny dla
środowiska
Zużywa tylko 1.7 kw i 12 l wody 
podczas krótkiego cyklu.

Efektywność
Suszenie gorącym powietrzem 
pozwala wyeliminować osad 
wody na instrumentach, 
zapewniając perfekcyjne suszenie.

Kontrola 
Drzwi z podwójnego hartowanego 
szkła i system bezpieczeństwa 
zapobiegają otwarciu drzwi 
w trakcie trwania cyklu.

Moc
System mycia dmucha strumieniami 
wody w różnych kierunkach dla 
wybitnego rezultatu.

Łączność
USB, połączenie Ethernet i drukarka 
zewnętrzna.

Konfi guracja
Możliwość ustawienia 3 
ulubionych cykli oraz                                
40 programów 
zabezpieczonych hasłem.
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System kontroli System mycia bezdotykowego Automatyczny dozownik detergentu

Eurosafe 60

Eurosafe 60 mycie wstępne. Mycie i suszenie 
w jednym cyklu dla jeszcze lepszych efektów 
w krótszym czasie. Duży, 60-litrowy zbiornik pozwala 
poddać termalnej dezynfekcji większą ilość 
instrumentów i pojemników. Szeroki zakres akcesorii 
optymalizuje zużycie dostępnego miejsca. Przyjazny 
dla użytkownika interfejs może być wykorzystany do 
programowania 40 cykli, dostosowanych do 
konkretnych potrzeb i materiałów poprzez zmianę 
ustawień, takich jak czas mycia oraz temperatura. 
Eurosafe 60 staje sie bardziej efektywny jeśli jest 
połączone z innymi urządzeniami Euronda Pro Sys-
tem. Sprawdza i rejestruje dane  wszystkich cykli 
dezynfekcji , które mogą zostać zapisane lub 
przeniesione na komputer.  Eurosafe 60 jest dostępna 
w dwóch wersjach: z 1 lub 2 perystaltycznymi 
pompami.

Wymiar (l x h x d): 
560 x 825 x 577 mm

Waga:
62 Kg

Moc: 
2750 W 230 V

Moc pompy: 
150 W 

Temperatura: 
+5°C / +40°C



Zestaw startowy

• 1 instrukcja
• 1 USB
• 1 test wody
• 1 Kg soli
• Euroclean 120 (500 ml)
• Eurobright 360
(500 ml, wyłącznie dla 1 wersji)

Kosz standardowy

Kosz na małe elementy

Uchwyt na 8 tac

Uchwyt na instrumenty
pionowe
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Zestaw startowy Akcesoria

Kosz z 11 wtryskiwaczami 
do instrumentów 
wklęsłych i 2 adapterami 
do rękawów ssących.

Kosz z 4 adapterami,
5 wtryskiwaczami do 
instrumentów wklęsłych 
i 2 adapterami do 
rękawów ssących.

Kosz z 6 adapterami 
i 6 i wtryskiwaczami do 
instrumentów wklęsłych.

Kosz z 8 adapterami

AdapterKoszyk DIN 1/2 Koszyk DIN 1/1 Koszyk DIN 1/1 
do sztywnych przyrządów

Uchwyt na 2 pojemniki lub
tace (50mm przestrzeń)

Uchwyt na 4 pojemniki 
(35 mm przestrzeń)

Drukarka zewnętrzna

System archiwizowania 
Zapisuje dane, które 
można przetransferować z 
termodenzyftektora do 
komputera.

Euroclean 120 - 3 L 
Detergent enzymatyczny 
do czyszczenia narzędzi 
medycznych

Eurobright 360 - 3 L 
Detergent do płukania 
i moczenia narzędzi

Adaptery:
• męski M3
• damski M3 X 0.5
• damski M3.5 X 0.6
• wtryskiwacz
• uchwyt



Solidny
Konstrukcja stalowa z systemem 
niekapiącym.

Wygodny
Uchwyt boczny dla łatwego 
przemieszczania; łatwe opróżnianie.

Intuicyjny
Sterownik LED z podświetleniem dla 
szybkiego, łatwego użycia.

Wydajny
Podwójny zakres pracy z możliwością 
wyboru pomiędzy 6 cyklami 
z ustawieniami czasu i temperatury 
oraz cykle swobodne z temperaturą 
pomiędzy 30, a 60 stopni.
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Eurosonic® 4D jest najbardziej zaawansowanym 
cyfrowym, ultradźwiękowym urządzeniem Euronda. 
Posiada on kontroler z podświetleniem LED jest
on intuicyjny oraz przyjazny dla użytkownika dzięki 
światełkom, które są powiązane z różnymi cyklami, 
czasem i temperaturą. Ma on 2 tryby pozwalające 
wybrać użytkownikowi pomiędzy 6 cyklami
(instrumenty, wiertła, tace, protezy, usuwanie cementu, 
usuwanie gipsu), a także wolne cykle z temperaturą 
pomiędzy 30°C a 60°C oraz trwające 10-40 min.
tryby pracy w 6 cyklach: Degas, Boost, Normal 
i Sweep.  Eurosonic® 4D ma uchwyt z boku do łatwego 
przemieszczania, a także praktyczny spust wody z tyłu 
urządzenia.

1x600 ml
pojemnik z miejscem
na 1 naczynie

Pokrywa

Pojemność:
3,5 L

Wymiar (w x h x d): 
320 x 240 x 170 mm 

Waga: 
5.5 Kg

Zaprogramowane:
• Instrumenty:
20 min w 40°C
• Wiertła: 10 min w 40°C
• Tace:
40 min w 60°C
• Usuwanie cementu:
10 min w 30°C
• Usuwanie tynku:
30 min w 60°C
• Protezy:
40 min w 60°C

Akcesoria:

Kosz ze stali 
nierdzewnej

3x600 ml 
pojemnik z 
miejscem na 3 
naczynia

600 ml 
szklane naczynie

Eurosonic® 4D
Pełna kontrola za 
pomocą jednego 
pokrętła
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Eurosonic® 3D
Zrównoważony wybór  
w myjkach 
ultradźwiękowych

Cyfrowa, ultradźwiękowa myjka ze stałą temperturą 
60 stopni i czasem 0-30 min, zarządzana 
podświetlanym sterownikiem. Eurosonic 3D 
wykorzystuje technologię Sweep Mode, która 
rozprowadza równomiernie fale ultradźwiękowe, 
aby osiągnąć lepsze czyszczenie.
Wyposażona jest w wizualne wskaźnik cykli, 
wykorzystujący diody LED z przodu sterownika.

Kosz ze stali 
nierdzewnej

Pojemność:
3 L 

Wymiar (w x h x d): 
260 x 220 x 156 mm 

Waga: 
3.8 Kg

Pokrywa Uchwyt na szklane 
naczynie

600 ml szklane naczynie

Akcesoria dla Eurosonic® 3D
Eurosonic® Energy
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Eurosonic® Micro 
Mały rozmiar, 
duże możliwośći

Elektroniczna, kompaktowa myjka ultradźwiękowa 
ze stali nierdzewnej z pojedynczą funkcją 
z zaprogramowanym 10-minutowym cyklem pracy. 
Wyposażona w przetwornik piezoceramiczny, 
Eurosonic® Micro gwarantuje doskonałe czyszczenie, 
zwłaszcza niewielkich przyrządów. Tacka ze stali 
nierdzewnej o pojemności 0,5 litra w zestawie.

Pojemność:
0.5 L 

Wymiar (w x h x d): 
235 x 130 x 170 mm 

Waga: 
1.1 Kg

Pojemność:
3 L 

Wymiar (w x h x d): 
256 x 220 x 156 mm

Waga: 
4.1 Kg

Eurosonic® 
Energy 
Elektromechaniczna
Myjka ultradźwiękowa

Myjka ultradźwiękowa wykonana ze stali 
nierdzewnej z elektromechaniczną konfiguracją. 
Wykorzystuje technologię Sweep Mode: praca 
w różnych częstotliwościach, powoduje że fale 
rozprowadzane są równomiernie w zbiorniku 
wyposażonym w piezoceramiczne przetworniki. 
2 uchwyty ułatwiające opróżnianie myjki. Panel 
sterujący do łatwego sterowania.



Pakowanie
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Celem fazy pakowania jest zapewnienie, aby sterylizowane 
przyrządy pozostały sterylne przez pewien czas, co zapewnia 
bezpieczne i higieniczne przechowywanie. Wiąże się to
z umieszczeniem instrumentów, które zostały odkażone, 
umyte, oczyszczone, zdezynfekowane, spłukane, osuszone 
i zamknięte w specjalnych torebkach. Torebki są następnie 
zgrzewane w celu utrzymania sterylności narzędzi przez 
dłuższy czas. (zgodnie z UNI EN ISO 11607-1 and UNI EN 
868-5). Użytkownik może wybrać między manualnym,
a maszynowym zgrzewaniem, zależnie od potrzeb.

Zgrzewarki 

Rolki do 
sterylizacji

Euroseal®

check test



Prędkość

Prostota
Użytkownicy są szybko i przejrzyście 
prowadzeni przez menu opcji przez 
panel kontroli, który jest łatwy do 
zrozumienia.

Możliwość 
śledzenia
Wbudowana drukarka drukuje dane 
bezpośrednio na torebkach. USB 
pozwala na przeniesienie danych na 
komputer.

Regulacja
Panel kontroli pozwala zmieniać 
temperature do optymalnej dla 
każdego rodzaju papieru.

Bezpieczeństwo
Alarm informuje operatora 
o  wszystkich problemach
wymagających uwagi; zgodnie ze 
standardami EN 868-5 i EN 60204-1. 

Szybkość zgrzewania 8m/min.
Gwarancja jakości w szybkim 
czasie.      
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Euromatic® plus 
Przelotowa zgrzewarka. 
Urządzenie, które 
upraszcza, przyspiesza 
i zapisuje parametry pracy

Zgrzewarka przelotowa dla klinik stomatologicznych 
z dużym zapotrzebowaniem. Proces zgrzewania 
następuje zgodnie ze standardem EN 11607-2.  
Cykl ciągły, zgrzewanie 8 m w ciągu minuty. 
Zgrzewanie zgodne ze standardem EN 868-5. 
Wbudowana drukarka, drukuje informacje wybrane 
przez operatora na pakiecie: data sterylizacji, termin 
ważności, operator, temperatura, prędkość, 
ciśnienie. USB dla zachowania danych. Łatwe i 
przyjazne menu. Regulacja ciśnienia i temperatury. 
Funkcja stand-by uruchamiająca się automatycznie 
gdy urządzenie nie jest używane

Dostępne akcesoria:

Stolik przesuwany.
Dim. 480 x 60 x 240 mm (wxhxd)

Pasek zgrzewający: 
12.5 mm

Szerokość powierzchni 
zgrzewania :
310 mm

Wymiar (w x h x d): 
473 x 220 x 235 mm

Waga: 
14 Kg

Zasilanie:
200 - 240 V
50/60 Hz

Moc: 
500 W

Przednia powierzchnia przesuwana 
z rolkami. Dim. 790 x 66 x 289 mm 
(w x h x d)

Uchwyt na rolki. Dim. 480 x 78 x 300 
mm (w x h x d)



System walidacji
Sprawdza poprawność cykli 
zgrzewania, potwierdzając, że zostały 
one ukończone prawidłowo i 
zapisuje dane (czas, temperaturę i 
ciśnienie) na karcie SD.

Mozliwość 
śledzenia
Dane zgrzewania można przenieść 
na komputer przez Ethernet 
i połączenie z WiFi.

Wszechstronność
Specjalnie opatentowany 
naścienny uchwyt na rolki . Dzięki 
niemu maszyna jest bardzo 
wszechstronna i da się ją 
przystosować do każdego 
pomieszczenia

Praktyczność
Posiada wygodną, praktyczną 
powierzchnię pokrytą 
poliwęglanem, która pozwala na 
kontrolowanie rolki aż do 
obszarów zgrzewania

Przyjazna
Użytkownik może wybierać między 
wstępnie ustawionymi cyklami, 
a cyklami wolnymi, w których może 
zmieniać temperaturę.

Bezpieczeństwo
Zminimalizowane ryzyko błędów, 
w pełni zgodne ze standardami EN 
11607-2 i EN 868-5.
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Euroseal® Valida posiada wszystkie zalety ręcznej 
zgrzewarki posiada nowatorski, ergonomiczny 
designe. Jest odporna, bezpieczna i wszechstronna 
dzięki  opatentowanemu uchwytowi na rolkę. 
Wyjątkowo łatwy w użyciu dzięki praktycznej 
powierzchni podparcia i przezroczystej pokrywie 
poliwęglanu.
Euroseal® Valida może zapisywać dane (łącznie 
z tym czy zostały pomyślnie zakończone) na USB 
lub karcie SD . Dane zgrzewania mogą być 
przeniesione na komputer, poprzez Ethernet lub 
połączenie z WiFi. Dzięki nowoczesnemu, 
dotykowemu ekranowi z prostym interfejsem 
na powierzchni nośnej, użytkownicy mogą szybko 
i intuicyjnie patrząc na menu wybrać jeden 
z ustawionych trybów lub ustawić własny 
wybierając temperaturę, pozwalającą im zgrzewać 
rolki i torebki różnego typu. Funkcja stand-by 
redukuje zużycie energii. Opcjonalnie zestaw 
E-WiFi wireless jest dostępny na zamówienie.

Euroseal® Valida
Więcej niż zwykła 
zgrzewarka

Klasyfi kacja:
W pełni zgodny z
UNI EN 868-5
EN ISO 11607-2
DIN58953-7:2010

Pasek zgrzewający:
12 mm

Szerokość powierzchni 
zgrzewania:
310 mm

Wymiar (w x h x d):
Standard: 
500 x 490 x 315 mm 
zamontowana rolka:  
500 x 310 x 210 mm 
uchwyt podwójny: 
500 x 490 x 420 mm

Waga:
8.3 Kg

Zasilanie:
200 - 240 V
50/60 Hz

Moc:
100 W

Dotykowy wyświetlacz
SD card i ethernet

Specjalnie opatentowany uchwyt na 
rolki.
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Euroseal® 
Prosta, uniwersalna
zgrzewarka

Przezroczysta pokrywa z poliwęglanu
powoduje, że proces zgrzewania jest jeszcze bardziej 
dokładny. Podwójny uchwyt na papier umożliwia 
jednoczesne korzystanie z rolek w różnych rozmiarach. 
Dostosowanie wysokości i głębokości uchwytu rolki, 
do każdego zabiegu. Zintegrowany panel ułatwiający 
proces zgrzewania i pozwalający na pracę jeszcze 
bardziej funkcjonalną. System blokujący możliwość 
powrotu. System bezpieczeństwa zapobiegający 
spaleniu rolek. Sygnały wizualne i akustyczne podczas 
używania. 
W pełni spełniająca wymogi UNI EN 868-5 a EN 11607-2.

Wszechstronna
Opatentowany uchwyt na 
rolki jest zdejmowalny 
i może być przymocowany 
do ściany.

Prosta
Dzięki  przeźroczystej 
pokrywie z poliwenfranu 
rolki można obserwować 
podczas zgrzewania.

Odporna
Lekkie, najnowocześniejsze 
materiały mogą wytrzymać 
ekstremalne zużycie.

Praktyczna
Praca z maszyną jest łatwa, 
praktyczna i poręczna 
dzięki, przestronnej 
powierzchni nośnej.

Pasek zgrzewający: 
12 mm

Powierzchnia 
zgrzewania: 
310 mm

Wymiar (w x h x d):
Standard: 
440 x 390 x 315 mm Mounted 
roll holder: 
440 x 300 x 200 mm Double 
roll holder: 
440 x 390 x 420 mm

Waga: 
7.1 Kg

Zasilanie: 
200 - 240 V
50/60 Hz

Moc: 
100 W

Ergonomiczna
Każdy detal jest 
zaprojektowany by poprawić 
jakość pracy operatora.

Bezpieczna
Są tu zabezpieczenia 
blokujące systemy, takie 
jak sygnały świetlne 
i dźwiękowe.
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Zgrzewarka elektroniczna, cykl ciągły 
i stała temperatura. Zredukowane wymiary 
pozwalają na instalację w standardowych 
pomieszczeniach do sterylizacji. Metalowy 
uchwyt zaprojektowany jest tak, by zwiększyć 
wydajność urządzenia, trzymając rolkę stale 
wewnątrz. Gładka powierzchnia i ergonomiczny 
kształt powoduje, że urządzenie łatwo utrzymać 
w czystości. W pełni spełniająca wymogi EN 
868-5 i EN 11607-2.

Bezpieczna
System blokujący. 
Utrzymuje rolkę wewnątrz 
obszaru uszczelnienia, 
w każdym momencie.

Ergonomiczna
Dźwignia do zgrzewania 
ułatwia pakowanie.

Kompaktowa
Kompaktowy rozmiar 
pozwala umieścić 
urządzenie na powierzchni 
do pracy lub na ścianie.

Niezawodna
Jest bardzo łatwa w użyciu 
i zapobiega możliwym po- 
myłkom.

Pasek zgrzewający: 
12 mm

Powierzchnia 
zgrzewania: 
310 mm

Wymiar (w x h x d): 
473 x 220 x 235 mm

Waga: 
7,6 Kg

Zasilanie:
200 - 240 V
50/60 Hz

Moc: 
100 W

Odporna
Wysokiej jakości materiały
i solidny design robią go 
niezniszczalnym.

Higieniczna
Gładkie powierzchnie 
ułatwiają mycie.

Euroseal® 2001 
Plus
Best-seller Eurondy



Przyjazny 
użytkownikowi
Klasa 1 wskaźnik kolorów z opisami 
kolorów przed i po procesie 
sterylizacji.

Atestowany
Wykonana z jednej strony w ciężkiej 
gramaturze 60 g / m papieru 
medycznego w połączeniu z warstwą 
foliową poliestro /polipropylenowego. 
Zgonnie z 93/42 EEC i EN 868-1.

Bezpieczeństwo
Doskonała zdzieralność podczas 
otwierania bez odrywania się 
włókien.

Długotrwałe
Trzymają instrumenty sterylne 
przez 6 miesięcy przy spełnieniu 
warunków prawidłowego 
przechowywania.
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Practical Mix papierowe rolki zrobione z wysokiej 
jakości (60g/m2) foli dwuwarstwowej z poliestru/
polipropylenu, utrzymują sterylność instrumentów 
aż do 6 miesięcy.

Mix Eurosteril®

Opakowania: 

5 cm x 200 m
Karton 8 rolek

7.5 cm x 200 m
Karton 5 rolek

10 cm x 200 m
Karton  4 rolki

15 cm x 200 m
Karton 2 rolki

20 cm x 200 m
Karton 2 roki

25 cm x 200 m
Karton 1 rolka

30 cm x 200 m
Karton 1 rolka

40 cm x 200 m
Karton 1 rolka

Eurosteril®rolki do sterylizacji stworzone 
z najlepszych materiałów: papier medyczny ciężkiej 
wagi (60 g/m2) i podwójnej warstwy niebieskiego 
poliestru. To daje gwarancje podczas zgrzewania, 
łatwo je później otworzyć bez rozrywania włókien. 
Zapewniają maksymalną ochronę mikrobiologiczną. 
Jeśli przechowujemy właściwie instrumenty będą 
sterylne przez 6 miesięcy. Dodatkowo, chemiczne 
kolorowe wskaźniki wskazują poprawnie 
zakończony cykl w autoklawie, a zatem zapewniają 
maksymalne bezpieczeństwo pacjentom. 
Eurosteril® rolki do sterylizacji wykonane są zgodnie 
z Directive 93/42/EEC (zgodnie ze standardami 
Directive 2007/47/EC) i EN 868-5.

Mix składa się:
2 rolki 5 cm
2 rolki 7.5 cm
1 rollka 10 cm

Opakowanie:
Karton z 1 mix

Eurosteril® Rolki
Gwarantowana 
maksymalna
sterylność z najlepszych
certyfi kowanych 
materiałów
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Eurosteril® 
Gusseted Rolki

Euroseal® 
Check test

Pasek zgrzewający: 

20 cm x 5 x 100 m 
Karton z 2 rolkami

25 cm x 5 x 100 m 
Karton 1 rolka

25 cm x 6,5 x 100 m 
Karton 1 rolka

Opakowanie:
Pudełko 100 testów
Karton 40 pudełek

Rolki wykonane z papieru (60g/m2)
i podwójnej warstwy folii poliestru /
polipropylenu, zachowując trwałość
do 6 miesięcy.

Test kontrolujący urządzenie zgrzewające, który 
pozwala sprawdzić, czy rolki i torebki są prawidłowo 
uszczelnione, zgodnie z normą EN ISO 11607-2.
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Opakowania

5 x 25 cm
Pudełko 500 szt

7,5 x 25 cm
Pudełko 500 szt

10 x 25 cm
Pudełko 500 szt

Opakowania

9 x 25 cm 
Pudełko 200 szt
Karton  9 pudełek

14 x 26 cm 
Pudełko 200 szt
Karton 6 pudełek

19 x 33 cm
Pudełko 200 szt
Karton 5 pudełek

Eurosteril® 
torebki do 
sterylizacji

Torebki wykonane z białego podwójnego papieru (60 
g/m2) i folii poliestru / polipropylenu. Trzy dwustronne 
warstwy z jednolitymi kanałami zapewniające 
najwyższą ochronę. Wskaźnik chemiczny zmieniający 
kolor pozwala na rozróżnienie sterylizacji parą lub 
gazem (tlenek etylenu). Doskonała zdzieralność 
podczas otwierania bez odrywania się włókien. 
W pełni spełniające standardy 93/42/ EEC 
(z poprawkami 2007/47/ECX) i EN 868-1.

Eurosteril® 
torebki 
samozamykające

Torebki wykonane z białego podwójnego papieru 
(60 g/m2) i folii poliestru / polipropylenu. 
Trzy dwustronne warstwy z jednolitymi kanałami 
zapewniające najwyższą ochronę. Zamknięcie taśmą 
klejącą. Wskaźnik chemiczny zmieniający kolor 
pozwala na rozróżnienie sterylizacji parą lub gazem 
(tlenek etylenu). Doskonała zdzieralność podczas 
otwierania  bez odrywania się włókien. W pełni 
spełniające standardy 93/42/EEC (z poprawkami 
2007/47/ECX) i EN 868-1.



Sterylizacja
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Celem sterylizacji jest usunięcie mikrobiologicznych form 
życia, łącznie z zarodnikami i grzybami. Proces sterylizacji 
jest w pełni zgodny ze standardami EN 13060 i protokołami 
ustanowionymi przez producenta. Wszystkie autoklawy 
Euronda Pro System oferują maksymalną wydajność 
i użyteczność, innowacyjną technologię i kompletny system 
identyfikalności.

System 
śledzenia

Sterylizacja

Testy



Wydajność
Najlepszy system sterylizacyjny 
Euronda jest wydajny i gwarantuje 
świetne suszenie, jest przyjazny dla 
środowiska.

Innowacyjność
Nowe systemy E-Touch, E-Light, 
E-Timer, E-Help i E-Backup

Ergonomia
Coraz bardziej przyjazny dla 
użytkownika w zgodzie 
z pracownikiem, urządzeniem 
oraz środowiskiem pracy. 

Możliwość śledzenia
Standardowe rozwiązanie 
drukowania. Opcje drukowania 
zapewniają wszechstronną, 
rozszerzalną identyfikowalność.

Design
Wyrafinowany, nowoczesny design

Bezpieczeństwo
Nowy system gwarantuje wyjątkową 
jakość sterylizacji przez cały czas,
od instalacji do konserwacji.
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E10 jest najnowszym autoklawem Euronda klasy B. 
Mocniejsza pompa próżniowa i zoptymalizowane 
cykle suszenia stwarzają E10 najlepiej działającym 
sterylizatorem Euronda. Co więcej, zużywa 
mniej energii i wody niż inne autoklawy oferując 
porównywalny poziom wydajności (2350 W, 300 ml). 
E10 wykorzystuje najnowocześniejszą technologię 
jak E-Touch dotykowy wyświetlacz dzięki któremu; 
możliwe jest wybranie 5 różnych cyklów klasy B 
i wielu innych cyklów klienta (N i S).
E-Light kolor. Jeśli zmienia się etap sterylizacji,
a E-Timer pozwala na ustawienie cyklu tak, żeby
zaczął się o dowolnej godzinie. Cechy E10 to
wszechstronność i rozszerzona identyfikowalność.
Wszystkie dane mogą być zapisane na karcie SD lub
przeniesione na komputer za pomocą Ethernet lub
WiFi. System E-Data może połączyć 1 lub więcej
autoklawów z Twoim oprogramowaniem dla jeszcze
lepszego śledzenia wszystkich cykli. Dodatkowo,
E10 ma dostępne 3 różne drukarki do wbudowania.
E10 cechuje system, który utrzymuje optymalny
poziom jakości i gwarantuje najlepszą sterylizację
przez cały czas: Inspection® System, Dirt Control
System, wbudowany miernik przewodności
i separator powietrza.

Klasyfi kacja:
Urządzenie medyczne 
klasy IIB Klas autoklawu  B 
Spełnia wymagania normy 
EN13060. Formowana 
komora w stali nierdzewnej 
i certyfikat PED 97/23 / EC

Pojemność 
18-24 L

Waga:
47.5 Kg (18 L) - 50.5 Kg (24 L) 
(pusta maszyna z tacami 
i koszykiem)

Wymiary całkowite 
(w x h x d): 
460 x 455 x 610 mm 

Zasilanie:
2350 W 10.2 A 
2450 W 10.7 A

Zużycie wody: 
300 ml

E10
Euronda w najlepszym 
wydaniu

Zielone światło
Cykl końcowy, sterylny

Żółte światło koniec cyklu, wkład 
mokry dla szybkiego użycia

Czerwone światło
Ładuj nie sterylnie



Konfi guracja
Autoklawy klasy B z możliwością 
wybrania 10 zabezpieczonych hasłem 
cykli.

Wszechstronny
Pełna gama użytecznych opcji 
w wyposażeniu: karta SD, połączenie 
Ethernet, miernik przewodności.

Móżliwość 
rozbudowy
3 zestawy drukarek łatwe do 
dodania nawet w późniejszym 
terminie.

Przyjazny dla użytkownika
Ekran dotykowy z intuicyjnymi ikonami.

Kontrola
Zgodnie z filozofią Euronda szybki i łatwy 
w obsłudze dostęp do otwarcia systemu 
pozwalający na częstsze czyszczenie. 

Nowoczesny
Wyrafinowany, prosty, przejrzysty typowy 
włoski design.
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Klasyfi kacja:
Urządzenie medyczne klasy 
IIB. Spełnia wymagania 
normy EN13060. Formowana 
komora w stali nierdzewnej 
i certyfikat PED 97/23 / EC

Pojemność: 
18-24 L

Waga:
45.5 Kg (18 L) - 48 Kg (24 L)
(pusta z koszykiem i  tacami)

Wymiary (w x h x d): 
460 x 455 x 610 mm 

Zużycie prądu:
2350 W 10.2
2450 W 10.7 A

Zużycie wody:
300 ml

Print Set 1
Wbudowana drukarka termiczna

Print Set 2 
Wbudowana drukarka etykiet 
samoprzylepnych

Print Set 3
Drukarka etykiet zewnętrznych dużej 
ilości

E9 Next
Doskonała elastyczność 
Nowy poziom klasy B

E9 Next łączy nowoczesny design z nową koncepcją 
identyfikalności, która jest rozszerzona także
dzięki 3 zestawom drukującym które można dodać: 
wbudowana drukarka termiczna, wbudowana 
drukarka etykiet samoprzylepnych oraz zewnętrzna 
drukarka etykiet samoprzylepnych. Karta SD, 
Ethernet i opcjonalnie zestaw E-WiFi zapewniają 
łączność,    a dane sterylizacji będą zawsze dostępne 
na drukarce, komputerze, smartfonie lub tablecie. 
Ikony menu mogą być wybrane indywidualnie dzięki 
szybkiemu, efektywnemu wyświetlaczowi
E-Touch. Pośród ikon menu są osobiste funkcje,
które pozwalają włączyć cykle N i S . Używając
E-Timer możemy włączyć autoklaw w ustawionym
czasie. System Inspection® stwarza proces mycia
łatwym i szybkim. Dodatkowo, miernik przewodności
kontroluje jakość wody Dirt Control System kieruje
brud na zewnątrz systemu wodnego, a zatem
zapewnia, że E9 Next będzie zawsze bezpieczny.



Przyjazny dla
środowiska
Dzięki niskiemu zużyciu wody 
(1400 W, 600 ml).

Prosty
Wyświetlacz z interaktywnym menu i 
Process Controller, który prowadzi 
Cię i zawiadamia o konieczności 
konserwacji.

Kompaktowy 
design
24-litrowy model zajmuje tyle samo 
przestrzeni co model
18-litrowy.

Niezawodność
W celu wydłużenia żywotności pompy 
próżniowej zainstalowano separator, aby 
wyeliminować dostanie się wody do pompy

Identyfikacja
Wbudowana drukarka na papier termiczny, 
system E-Memory zapewniające możliwość 
zapisu danych cyklu.

Wysoka wydajność
Zagwarantowana przez zewnętrzną 
wytwórnie pracy.
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Prosty, efektywny i kompaktowy, E9 Med jest 
autoklawem, który zmienia klasę B sterylizacji na 
dostępną dla każdego. Ukryty za prostym interfejsem 
szereg urządzeń najwyższej klasy, w tym pompa 
próżniowa z podwójną głowicą i wyrafinowany 
mikroprocesor, który stale monitoruje kluczowe 
parametry dla pracy autoklawu. E9 Med obsługuje 
5 różnych cyklów klasy B.
Automatycznie zapisuje wszystkie dane z każdego 
cyklu, które można wydrukować z wbudowanej 
drukarki termicznej.
Jak każdy autoklaw, Euronda może być sprawdzony 
i wyczyszczony przez operatora. 
Łatwo utrzymać dzięki modułowej strukturze.

E9 Med
Pełna moc 
w prostocie

Klasyfikacja:
Klasa urządzeń med IIB 
Autoklaw Klasa B
w pełni zgodny z EN13060. 
Formowana komora 
w stali nierdzewnej ???
i certyfikat.
Do PED 97/23 / WE

Pojemności: 
18-24 L

Waga:
E9 Med S1: 40.5 Kg - 43 Kg 
E9 Med S2: 41.5 Kg - 44 Kg 
(pusta maszyna z tacami 
i koszykiem)

Wymiary  (w x h x d):
450 x 445 x 610 mm

Zużycie prądu: 
2300 W 10 A

Zużycie wody: 
600 ml

Wbudowana termiczna 
drukarka

Przyjazny dla użytkownika 
dostęp do zbiornika
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E5
Autoklaw Klasa N.
Dla techników 

Autoklaw klasy N. Autoklaw całkowicie automatyczny, 
mikroprocesor sterowany elektronicznie.
Metoda pracy termodynamicznej z innowacyjną 
kontrolą ciśnienia i temperatury.
Dwa programy sterylizacji: 121° C i 134° C 15 minutowe 
suszenie termiczne. Otwieranie/zamykanie drzwi
z podwójnym mikrowyłącznikiem bezpieczeństwa. 
Oddzielne zbiorniki, wskaźnik ciśnienia czystej 
i brudnej wody, synoptyczny postęp cyklu.

Klasy i kacja:
Klasa urządzeń med II B 
Formowana komora ze stali 
nierdzewnej i certyfi kowana 
PED 97/23 / EC

Pojemność: 
18 L

Waga:
35 Kg (pusta maszyna 
z koszykiem i tacami)

Wymiary (w x h x d):
450 x 385 x 500 mm 

Zużycie prądu: 
1500 W 6.5 A



Zestawy startowe 
i akcesoria
do E10, E9 Next,
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Zestaw startowy E10 
i E9 Next

Standardowy uchwyt na tacę

Uchwyt tacy o przekroju kwadratowym 
o  pojemności 5 standardowych tac 
aluminiowych. Jeśli obraca się o 90 °, może 
pomieścić 3 kasety sterylizacji. W zestawie 5 
podajników.

Akcesoria

• Rury odwadniające
• Gąbka
• Uchwyt na tacę
• Uchwyt do regulacji drzwiczek
• Kanał
• Wymieniony filtr bakteryjny

Zestaw startowy E9 Med

Standardowy uchwyt na tace

Uchwyt tacy o przekroju kwadratowym 
o  pojemności 4 standardowych tac 
aluminiowych. Jeśli obraca się o 90 °, 
może pomieścić 3 kasety sterylizacji. 
W zestawie 4 podajniki

Akcesoria

•  Rury odwadniające
•  Gąbka
•  Uchwyt na tacę
•  Uchwyt do regulacji drzwiczek
•  Śrubokręt
•  Rolki papieru termicznego 
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Opcjonalne uchwyty na tacki

Uchwyt tacek do sterylizacji 
- E10, E9 Next

Zaokrąglony uchwyt tacy stalowej 
Zaprojektowany do przechowywania 
5 standardowych tac aluminiowych*. 
Jeśli obraca się  90°, może 
pomieścić 4 kasety sterylizacyjne. 
Dostępne dla obu pojemności: 
wersja 18 litrów (pojemność: cztery 
kasety 1 DIN) lub wersja 24 litrów 
(pojemność: cztery kasety 1 DIN + 
cztery 1/4 kasety DIN).

* Nie zawiera tacek

Uchwyt tacek do 
sterylizacji– E9 Med
Zaokrąglony uchwyt tacy stalowej 
Przeznaczona do przechowywania 
4 standardowych tac aluminiowych*. 
Jeśli obraca się o 90°, może 
pomieścić 4 kasety sterylizacyjne. 
Dostępne dla wersji 18 litrów 
(pojemność: cztery kasety 1 DIN) lub 
wersja 24 litrów (pojemność: cztery 
kasety 1 DIN + cztery kasety 1/4 DIN).

* Nie zawiera tacek

XL zestaw uchwytów
– E10, E9 Next, E9 Med

Zaokrąglony uchwyt na tacę 
stalową, o pojemności 4 
specjalnych tac aluminiowych*.

* Dostępne tylko dla wersji 24
litrów.

Uchwyt na tacę 
sterylizacyjną – E10, E9 Next

Zaokrąglony uchwyt tacy stalowej
Zaprojektowany do 
przechowywania 5 standardowych 
tac aluminiowych *. Jeśli obraca się 
o  90°, może pomieścić jedno lub 
więcej pojemników sterylizacyjnych 
(maksymalna pojemność:
D = 380 L = 190 H = 152 mm). 
Dostępny tylko w wersji 24 litrowej. 

* Nie zawiera tacek

Uniwersalna powierzchnia 
nośna – E10, E9 Next, E9 Med

Stalowa podpora, która jest 
odpowiednia do ładunków 
o większych wymiarach. Może być 
zainstalowany bezpośrednio 
w kotle, po wyjęciu dostarczonego 
zasobnika. Dostępny tylko w wersji 
24 litrowej.
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System śledzenia i łączności

E-WiFi
E-WiFi umożliwia podłączenie 
E10 do komputera, tableta, 
smartfonu (zarówno iOS i Android), 
aby przesłać wszelkie dane 
dotyczące poszczególnych cykli 
sterylizacji. Pozwala to na łatwe 
i szybkie zarządzanie danymi 
i zachowanie ich tak długo jak 
potrzeba. E-WiFi może być 
podłączone i zarządzane 
z komputera znajdującego się 
w pomieszczeniu przeznaczonym 
do sterylizacji. Jedyne czego 
potrzeba to komputer z systemem 
operacyjnym Windows 
i oprogramowanie E-memory
lub system operacyjny Windows 
i oprogramowanie Julie. 
The E-WiFi jest kompatybilne 
również z autoklawem E9 Next.

Oprogramowanie 
E-Dat i E-Memory
Oprogramowanie E-Data umożliwia 
powiązanie autoklawu 
i innych urządzeń Euronda Pro 
System z siecią w celu uzyskania 
wszystkich danych sterylizacji 
dostępnych dla oprogramowania 
do zarządzania praktyką. Dane 
e-Data są dostępne zarówno 
dla systemów operacyjnych 
Windows, jak i iOS i są zgodne z 
wszystkimi najwyższymi systemami 
zarządzania na rynku, takimi jak Dios, 
Segosoft, Julie, Visiodent 
i Kodak. Oprogramowanie 
E-memory zarządza archiwizacją 
danych na Twoim komputerze. 
Dzięki temu systemowi zarządzania 
plikami otrzymasz kompletną
i zorganizowaną bazę danych 
dotyczących procesów sterylizacji.

Print Set 1
Wbudowana drukarka termiczna 
dla tych, którzy chcą drukować 
i zapisywać wyniki cyklu sterylizacji 
na papierowej kopii. Może być 
zainstalowana w autoklawie, 
w kilku prostych krokach, z przodu 
urządzenia.

Print Set 2
Wbudowana drukarka etykiet 
samoprzylepnych: bezpiecznie 
oznakuj Swoje pakiety. Zainstaluj 
- w kilku prostych krokach - 
w autoklawie proste urządzenie
drukarki. Zaoszczędź miejsce.

Print Set 3
Zewnętrzna drukarka etykiet do 
ciągłej produkcji. Może być 
użyta dla etykiet i kodów 
kreskowych.
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System śledzenia and łączności Testy

Bowie & Dick Test
Test dla autoklawów klasy B dla 
oceny skuteczności załadunków 
porowatych.

Pojedyncze opakowanie

Prion Test
Test dla autoklawów klasy B. 
Zgodny ze standardami ISO 
1114-1:2005 Klasa 6. Skalibrowane 
parametry uznane za efektywne 
w 134°C z temperaturą, czasem 
i ciśnieniem (134°C x 18 minut).

Pojedyncze opakowanie

Dodatkowe tacki

Helix Test
Test dla autoklawów klasy B do 
oceny zdolności przenikania pary 
w pustych załadunkach. Składa 
się z rury i 250 kolorowych testów 
służących do potwierdzenia 
sterylizacji.

Pojedyncze opakowanie

Tacki ze stali 
nierdzewnej
Sterylizacja stali nierdzewnej 
Tace dostępne •w wersja dolna 
i pokrywa 
• perforowane lub nie
• z uchwytem przyrządu
Do stosowania w autoklawach 
i termodisynfektorach. 

Wymiary (w x h x d):

288 x 187 x 29 mm srebrna 
284 x 183 x 17 mm srebrna

Tacki aluminiowe
Aluminium anodowane
Tace dostępne w:
•  wersja dolna i pokrywa
•  perfor owane lub nie
•  z uchwytem przyrządu
Do stosowania w autoklawach. 

Wymiary (w x h x d) i kolory:

288 x 187 x 29 mm 
srebrna
284 x 183 x 17 mm
srebrna, niebieska, zielona, czerwona, 
złota
187 x 145 x 25 mm
srebrna
183 x 140 x 17 mm
srebrna, niebieska, zielona, czerwona



Systemy uzdatniania wody
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Wszystkie autoklawy klasy B i inne urządzenia Euronda 
Pro System muszą używać wody demineralizowanej dla 
prawidłowego funkcjonowania. W związku z tym istotne 
jest użycie odpowiedniego narzędzia do destylacji wody: 
czysta woda zapewni optymalne spójne wyniki oraz 
przedłuży długość życia autoklawu.

Uzdatnianie 
wody

Uzdatnianie Wody systems
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Aquaosmo
Oczyszczanie
System dla dużych klinik

Dysza wodna
Nie jest dołączonyado zestawu

Zewnętrzny zbiornik akumulacyjny 
w zestawie

Aquabox
w zestawie

Aquaosmo, jest systemem który wykorzystuje 
odwróconą osmozę żeby wyprodukować dejonizowaną 
wodę. Złożony system filtrujący, zawierający nie mniej niż 
4 filtry i 1 membranę, produkuje dużą ilość wody, która jest 
odpowiednia do dostarczenia autoklawom 
i innym urządzeniom, w zgodzie ze standardami EN 13060 
(<15 μS/cm). Pistolet do spryskiwania wodą może być 
również podłączony. Aquaosmo jest zaprojektowany by 
być zainstalowanym razem z Aquabox i połączony do 
autoklawu.
Może być połączony z 2 i 4 autoklawami w tym samym 
czasie jeśli jest wyposażony w specjalny zestaw 
zbiorników akumulacyjnych o pojemności 12 l. 
Aquaosmo nie potrzebuje być podłączony do zasilania 
elektrycznego i może być zainstalowany bezpośrednio na 
powierzchni roboczej lub w szafce.

Można podłączyć:
4 autoklawy 

Produkcja wody: 
1 L na 20 min

Min/max. ciśnienie: 
2 / 3 bars 

Przyjmowana woda 
o parametrach:
Max. 650 μS 

Wymiar (w x h x d): 
360 x 280 x 180 mm

Waga (pusty): 
5,3 Kg
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Aquafilter
Praktyczna, szybka 
i skuteczna dostawa 
czystej wody
dla dwóch 
autoklawów

Urządzenie, które produkuje wodę dejonizowaną 
dla autoklawów i innych sprzętów w stomatologii
w zgodzie ze standardami EN13060 (<15 μs/cm). 
Jeśli jest stosowana specjalna rura 
podłączeniowa, można nią połączyć dwa 
autoklawy w tym samym czasie. Aquafilter 
dejonizuje średnio 1litr wody na minutę. Wskaźniki 
świetlne pokazują poziom przewodności wody 
Kontrolka z przodu pozwala dostarczyć wodę 
manualnie. Może zostać wyposażony w 
urządzenie odcinające. Może znajdować się na 
blacie, wewnątrz szafy lub może być naścienny. 
Paczka zawiera: dwa wkłady żywic 
jonowymiennych, narzędzie naprawiające, 
przewód przyłączeniowy sieci wodnej, i rurę oraz 
kable do połączenia autoklawu Euronda.

Możliwość 
podłączenia:
2 autoklawów

Produkcja wody:
1 L na min. 

Wymiar (w x h x d) : 
390 x 455 x 145 mm

Waga: 
8.6 Kg
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Możliwość 
połączenia:
1 autoklawu 

Produkcja wody:
1 L na min. 

Wymiar (w x h x d): 
390 x 455 x 145 mm

Waga: 
8.6 Kg

Urządzenie które produkuje wodę dejonizowaną
(<15 μs/cm). Może być podłączone do jednego 
autoklawu. Aquafilter dejonizuje średnio 1litr wody 
na minutę. Wskaźnik świetlny pokazuje poziom 
przewodności, pozwalając zobaczyć na pierwszy rzut 
oka kiedy jest czas na wymienienie wkładów. Może 
być wyposażony w automatyczne urządzenie 
odcinające. Może być położony na blacie w 
gabinecie lub powieszony na ścianie. Zestaw 
zawiera: dwa wkłady z żywicą, narzędzie 
naprawiające, przewód przyłączeniowy sieci wodnej 
i rurę oraz kabel do połączenia z autoklawem.

Aquafi lter 1 to 1
Praktyczne i szybkie
oczyszczanie
dla jednego autoklawu
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Wymiar (w x h x d): 
390 x 455 x 145 mm

Waga: 
8.6 Kg

Aquabox
Oczyszczanie
system dla dużych 
klinik

Aquabox jest urządzeniem które pozwala 
autoklawom Euronda połączyć się z zewnętrznym 
zasilaniem wody. Jest idealny dla klinik które mają 
system wodny oparty na osmozie i innych metodach, 
łatwo go zamontować na autoklawach modelu 
Euronda klasy B. Kontrola jakości przychodzącej 
wody jest zagwarantowana.

Produkcja wody:
0,7 L na 1h

Wymiar (w x h x d): 
230 x 360 mm (Øxh)

Waga: 
3.5 Kg

Destylator wody, który gotuje wodę i kondensuje 
parę wodną w celu uzyskania wody destylowanej. 
Destyluje on 0.7 litra na godzinę. 4 litry 
pojemności. Zdał wszystkie testy bezpieczeństwa, 
łącznie z wszystkimi elektromagnetycznymi 
standardami (2004/108/CE) i wymaganiami 
niskiego napięcia (2006/95/CE).

Aquadist
Woda destylowana, gdy 
tylko tego potrzebujesz


