
lavoar aseptic (1 post) pentru spalarea chirurgicala a mainilor

[ MEDIASEPT 1 SSP M ] • sistem complet

fig. 1

Spalator tip jgheab pentru montare pe perete, din inox
AISI 304; suprafata cu finisaj lucios (tip oglinda), cu grosimea
materialului de 1,5 mm, fara scurgere de preaplin.
DIMENSIUNI: Latime: 710 mm / Inaltime: 755 mm / Adancime: 480 mm /
Latimea bazinului: 650 mm / Adancimea bazinului: 300 mm

Solutie-sistem de producere 
prin prefiltrare mecanica si microfiltrare
pentru 1 post de lucru - actionare cu
antebratul (manuala) a bateriei aseptice
si prin senzor a dozatorului de sapun.

apa sterila

Important: fara masca de protectie, aceasta poate fi comandata separat!
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Sistemul  este recomandat ca si solutie-sistem optima pentru folosirea in blocurile
operatorii cu risc crescut de contaminare pentru spalarea chirurgicala a mainilor. Este compus din:

1. lavoar aseptic din inox pentru spalarea chirurgicala a mainilor, cu montare pe perete (1 buc.) - 
2. baterie speciala pentru aplicatii medicale cu actionare manuala - cu antebratul (1 buc.) - 
3. ventil termostatic amestec apa sanitara - pentru o temperatura constanta (1 buc.) - 
4. dispenser pentru sapun (1 buc.) cu actionare prin senzor - 
5. bloc de prefiltrare mecanica a apei model MEDISAFE FMT - 
6. filtru - capsula pentru filtrare finala MEDISAR 3 TP RAIN (1 buc.) - 

Pentru celelalte accesorii incluse in sistem, va rugam sa ne contactati.
NOTA: imaginile sunt cu titlu de prezentare. Produsul final poate diferi ca si aspect, dar nu ca si functionalitate!

[ MEDIASEPT 1 SSP-M ]
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pentru spalare chirurgicala 
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▪ consumabile certificate
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lavoare aseptice din inox



lavoar aseptic (2 posturi) pentru spalarea chirurgicala a mainilor

[ MEDIASEPT 2 SSP - M ] • sistem complet

Spalator tip jgheab pentru montare pe perete, din inox
AISI 304; suprafata cu finisaj lucios (tip oglinda), cu
grosimea materialului de 1,5 mm, fara scurgere de preaplin.
DIMENSIUNI: Latime: 1260 mm / Inaltime: 755 mm / Adancime: 480 mm /
Latimea bazinului: 1200 mm / Adancimea bazinului: 300 mm

Solutie-sistem de producere 
prin prefiltrare mecanica si microfiltrare
pentru 2 posturi de lucru - actionare cu
antebratul (manuala) a bateriei aseptice
si prin senzor a dozatorului de sapun.
Important: fara masca de protectie, aceasta poate fi comandata separat!

apa sterila

fig. 1

fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 6fig. 5

Sistemul  este recomandat ca si solutie-sistem optima pentru folosirea in blocurile
operatorii cu risc crescut de contaminare pentru spalarea chirurgicala a mainilor. Este compus din:

1. lavoar aseptic din inox pentru spalarea chirurgicala a mainilor, cu montare pe perete (1 buc.) - 
2. baterie speciala pentru aplicatii medicale cu actionare manuala - cu antebratul (2 buc.) - 
3. ventil termostatic amestec apa sanitara - pentru o temperatura constanta (1 buc.) - 
4. dispenser pentru sapun (2 buc.) cu actionare prin senzor - 
5. bloc de prefiltrare mecanica a apei model MEDISAFE FMT - 
6. filtru - capsula pentru filtrare finala MEDISAR 3 TP RAIN (2 buc.) - 

Pentru celelalte accesorii incluse in sistem, va rugam sa ne contactati.
NOTA: imaginile sunt cu titlu de prezentare. Produsul final poate diferi ca si aspect, dar nu ca si functionalitate!

[ MEDIASEPT 2 SSP-M ]
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