
Vacuklav® 31 B+

Vacuklav® 43 B+ Evolution

  niezawodny wolnostojący długodystansowiec

  pojemność komory – 17 L, długość 35 cm

  dokumentacja: MELAfl ash (rejestrator, karta pamięci, czytnik)

  sprawdzona jakość: wysokiej jakości części, produkcja 
  wyłącznie w Berlinie

Oferta Krakdent fi rmy MELAG
Najlepsza jakość w przystępnych cenach

Vacuklav® 31 B+

  3 tace 

MELAfl ash®

Vacuklav® 43 B+ Evolution  

  3 tace

  karta pamięci CF 

  tp-link Nano Router          

OFERTA: 15.500  zł brutto*

OFERTA: 20.900 zł brutto*

*Cena brutto, ważna podczas targów, kalkulowana na podstawie kursu 1€ - 4,30zł.  
  Oferta nie zawiera smartfona.

  Śledzenie cyklu smartfonem poprzez aplikację MELAconnect

  DRYtelligence autoklaw dopasowuje
  automatycznie czas suszenia do potrzeb wsadu

  SZYBKOŚĆ: błyskawicznie szybka sterylizacja

  pojemność komory 22,6 L, długość 45 cm

  zintegrowana dokumentacja na karcie CF

Postęp programu na 
Twoim smartfonie!



MELAseal® 100+

  podajnik komfort

Indywidualne rozwiązania systemowe

MELAtherm® 10 

1  kosz podstawowy z iniektorem

2  uchwyt na kosze MELAstore-Tray

3  kosz uniwersalny do narzędzi stojących

4  kosz na łyżki odciskowe  i nożyczki

5  Starter Set MEtherm

 karta CF
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MELAseal® 100+

  podajnik komfort

*Cena brutto, ważna podczas targów, kalkulowana na podstawie kursu 1€ - 4,30zł.

Vacuklav® 24 B+

  MELAdem® 40 MELAtrace®   MELAprint®60**

MELAconnect App

24 B+

** Oferta nie obejmuje komputera.

GRATIS

OFERTA: 
49.900 zł brutto*



Highlight produktu:
Aby zapoznać się bliżej z danym produktem lub 
rozwiązaniem, nie trzeba czytać prospektów. Wystarczy 
obejrzeć kilkuminutowy fi lm, który przedstawia wygląd 
oraz najważniejsze funkcje i zalety urządzenia.

Referencje: 
Na naszej stronie znajdą Państwo wiele przykładów, 
które pokazują organizację sterylizatorni oraz obsługę 
naszych rozwiązań. Można tu porównać sposób pracy własnej 
sterylizatorni z innymi placówkami. Może służyć to do inspiracji w 
celu zoptymalizowania własnego ciągu technologicznego do mycia, 
dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku.

MELAconnect App

www.melag.pl/multimedia

GRATIS

Dalsze informacje na stronie: 
www.melag.pl

MELAG Medizintechnik

Dalsze informacje na stronie: 
www.melag.pl

MELAG Medizintechnik

  Postęp cyklu i status urządzenia na 
      Twoim smartfonie

  Media Center z fi lmami szkoleniowymi 
i instrukcjami obsługi

  Troubleshooting, czyli błyskawiczna pomoc 
w rozwiązaniu kwestii technicznych

MELAtherm® 10
  Obsługa myjni dezynfektora 

Jak przygotować narzędzia? Jak wymienić płyny? Jak zwolnić 
narzędzia półkrytyczne? Krótkie fi lmy polskojęzyczne obrazowo 
tłumaczą te i inne kwestie. Wystarczy zeskanować 
smartfonem kod QR lub wejść na stronę 
www.melag.pl/multimedia. 


