
Переваги STATIM 7000
■ 12-ти хвилинний цикл з необгорнутими

інструментами
■ 15-ти хвилинний цикл з обгорнутими

інструментами

■ 12-ти хвилинне сушіння за
технологією Dri-TecS

■ Працює на водопровідній воді

■ Стерилізує до 10 пакетів

■ Має дві касети для
інструментів розміром
8 х 11 дюймів

■ Технологія ущільнення RFID

■ Простота в обслуговуванні

■ Знімний резервуар
для води

STATIM 7000 
Альтернатива камері™ 

12 хвилин



Для отримання додаткової інформації сьогодні, відвідайте наш веб-сайт www.scican.com 
або зателефонуйте за безкоштовним номером.

Новий продукт лінійки STATIM® представляє собою 
найцікавіше нововведення у галузі. Тепер медична практика 
може використовувати усі переваги камери автоклава в 
поєднанні з технологією наступного покоління STATIM.

Висока пропускна здатність
Призначений для максимально ефективної роботи, STATIM 
7000 має найвищу швидкість і потужність. Він перевищує 
загальну пропускну здатність більшості традиційних 
автоклавів, що робить його ідеальним вибором для фахівців 
будь-якої практики. Крім того, STATIM 7000 має можливість 
розмістити касети для інструментів розміром до 8 х 11 дюймів.

Прорив у технології сушіння
Вперше в галузі унікальна технологія сушіння Dri-TecS 
компанії «СайКен» (SciCan) забезпечує високі показники 
завдяки використанню високотемпературної пари.

STATIM 7000 вводить теплову енергію пари в касету, енергія 
передається на інструменти під навантаженням, 
випаровуючи залишки вологи. Ця унікальна система сушіння 
дозволяє висушити завантажені пакети лише за 12 хвилин.

Крім того, на відміну від багатьох звичайних автоклавів, які 
використовують технологію відкритого сушіння, герметична 
касета STATIM дозволяє використовувати технологію 
закритого сушіння без зниження навантаження протягом 
циклу.

Водопровідна вода
Завдяки використанню запатентованої системи фільтрації 
компанії «СайКен» (SciCan), в резервуар STATIM 7000 
можна заливати водопровідну воду, що позбавляє від 
необхідності купувати дистильовану воду.

Взаємодія
Дозвольте STATIM 7000 взаємодіяти з вами. Використовуючи 
першу в галузі технологію, касета STATIM 7000 оснащена 
чипом радіочастотної ідентифікації (RFID) для запису даних 
циклу і попередження заздалегідь, про необхідність заміни 
ущільнення.

Експлуатаційна придатність
STATIM 7000 був розроблений для постійного знаходження 
в кабінеті. Його проста модульна конструкція зі спеціальною 
кришкою для легкого доступу дозволяє проводити 
обслуговування безпосередньо на місці експлуатації, з 
метою гарантувати, що пристрій постійно знаходиться в 
робочому стані.

Можливість безпосереднього зливу 
Відтепер STATIM 7000 дозволяє встановити пляшку для 
конденсату безпосередньо до зливу. Така функція 
збереження дорогоцінного часу забезпечить вам 
додатковий спокій.

STATIM 7000 

Розміри пристрою (Висота х Ширина х Довжина):  23,8 х 22,1 х 10,7 дюймів або 
60,5 х 56,1 х 27,1 см  

Зовнішні розміри пристрою (у тому числі ручки):  19,4 х 9,6 х 3,1 дюймів або 
49,4 х 24,3 х 7,8 см  

Внутрішні розміри касети: 1,7 х 8,6 х 2,5 дюймів або 34,7 х 21,9 х 6,4 см
Об’єм стерилізаційної камери:  6,3 літри / 1,66 галонів
Вага без води:  93 фунтів / 42 кг
Електричні характеристики:  208-240 В змін. струму, 50 / 60 Гц, 15 А

Цикл Необгорнуті 
інструменти Гума/пластик 

Час стерилізації 3,5 хвилини 

Температура стерилізації 134°С 

Загальний час циклу* 12 хвилин 

* * Час циклу залежить від завантаження

КАНАДА
Компанія «СайКен Лтд» (SciCan Ltd), Дон Мілз Роуд 1440, Торонто, Онтаріо, M3B 3P9

Тел.: (416) 445-1600; Факс: (416) 445-2727; Безкоштовний телефон: 1-800-667-7733; custservice.ca@scican.com

США
Компанія «СайКен Інк» (SciCan Inc), Технолоджі Драйв 701, Канонсберг, PA 15317

Тел.: (724) 820-1600; Факс: (724) 820-1479; Безкоштовний телефон: 1-800-572-1211; uscustomerservice.ca@scican.com

STATIM представляє собою зареєстровану торгову марку компанії «СайКен Лтд» (SciCan Ltd)
STATIM 7000 Альтернатива камері та логотип Технологія Dri-TecS представляють собою торгові марки компанії «СайКен Лтд» (SciCan Ltd) SD-280-E 2M 02/08

Обгорнуті 
інструменти 

3,5 хвилини 

134°С 

15 хвилин 

30 хвилин 

121°С 

37 хвилин 

Сушіння Парою




