
W&H Стерилизатори 
Създадени  „по мярка” прецизност и  съвършенство

Абсолютен клас В





Продължителност на цикъла

Блясъкът на ноу-хау

Техническият скок бе постигнат: Lisa стана напълно автоматична. 
В челните редици на съвременната стоматология, Lisa е технологичен 
шедьовър, благодарение на своя интегриран бордови компютър, 
системата за проследяемост и създадените  „по мярка” цикли. 
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Създадени  “по мярка” 
автоматични цикли 

Със своите нови автоматични 
„клас-В” цикли, Lisa притежава 
всички предимства: адаптиране и 
съкращаване на стерилизационния 
процес в зависимост от броя 
и вида на инструментите за 
стерилизиране и съкратен процес 
на сушене чрез патентованата  
„ЕСО- Dry” система.  

Необходим за средни 
зареждания 

С намаляването на 
продължителността на 
стерилизационния процес 
според масата на зареждане, 
Lisa се превръща в перфектния 
стерилизатор за умерено 
зареждане, тъй като не е 
необходимо да събирате 
инструменти за пълно зареждане. 
Резултатът е спест яване на време, 
вашите инструменти са по-малко 
изложени на топлина и така вие 
увеличавате техния живот.

Въздушно-детекторна 
система: автоматичен цикъл за 
валидиране

За да се гарантира успешното 
завършване на циклите  
„по мярка”,  Lisa е оборудвана с 
въздушно-детекторна система, 
която потвърждава пълното 
подлагане на наситената пара дори 
на кухи инструменти. Резултатът 
е автоматично валидиране на 
извършените стерилизационни 
цикли и допълнителна сигурност 
срещу появата на инфекции.

W&H създаде цикъл, 
който се адаптира към 
масата на зареждане
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LisaSafe пакет за проследяване 
– прави връзката до досието на 
пациента

Принтерът LisaSafe за бар код 
етикети е директно свързан към 
стерилизатора Lisa. 
След лечението бар кодовете се 
сканират в досието на пациента.

Със своята нова система за проследяване, W&H отива още по-далеч от 
гледна точка на безопасността, като в същото време това не усложнява 
процеса. Програмиране, идентифициране, валидиране, записване и 
принтиране – всичко се извършва с просто докосване на интерактивния 
екран на Lisa. 

Пълна правна защита
Във връзка с препоръчителните 
указания за хигиена, концепцията 
на W&H за проследяване прави 
връзката между използваните 
инструменти и съответния 
стерилизационен  процес до 
досието на пациента, така че 
вашият хигиенен протокол е пълен.

Без риск от грешка

Проследяването започва като се 
демонстрира, че стерилизационният 
цикъл е съвместим с всички видове 
зареждания (зареждане с кухи 
инструменти, имплантологични 
касети и т.н.). Това е винаги 
възможно с Lisa, чиито цикли 
отговарят на клас-В в медицината. 
Тази характеристика означава 
спокойствие за медицинския екип.  

Вградено автоматично 
проследяване

Lisa притежава бордови компютър, 
който автоматично управлява 
цялата процедура за проследяване. 
Ето защо няма необходимост от 
компютър или специализиран 
софтуер. Също така отпада 
необходимостта от излишно 
движение между стерилизатора 
и компютъра на хирурга и 
боравенето с тях.

Освобождаване на  
зареждането за употреба 

В края на цикъла и след 
като вратата е отворена, 
потребителят може да освободи 
зареждането за употреба 
след като се идентифицира 
и въведе своя уникален код 
директно на сензорния екран.  
Освобождаването на зареждането 
ще бъде разрешено само, ако 
цикълът е успешно завършен.

Проследяване с едно докосване

Lisa 522 09 - 0282 00.15.03.00.00
Зареждането прието от: Fanny Lemoine
Цикъл: univerSeL 134
Номер: 00175
Дата: 01/02/2011 12:59:06

Срок на годност:
28/02/2011

C31128A00175
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Добре дошли в света на Lina, най-новото попълнение в гамата от автоклави 
на W&H. Надежден партньор, който се адаптира към изискванията на вашата 
практика. 

100% тип-В цикли (очевидно) 

Оставайки верен на концепцията 
на W&H, стерилизаторът Lina 
предлага само тип-B цикли, както 
и кратък eCO-B цикъл за малки 
зареждания, отговарящи на най-
високите стандарти в медицината. 
Чрез своята лесна за работа 
клавиатура можете да управлявате 
всички опции на стерилизатора.

Същността на стерилизацията 

Лесен и развиващ се

Lina предлага отлично 
съотношение цена/ качество и 
е проектирана да се развива в 
зависимост от нуждите на вашата 
практика. При необходимост 
можете да прибавите Multiport 
(опция), който позволява да 
запаметите циклите на uSB памет, 
както и да принтирате бар код 
етикети с помощта на принтера 
LisaSafe. Връзката със системата 
Multidem на W&H за пречистване 
и захранване с вода също е 
възможна.

Multiport опция
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Lisa  „направени по мярка” стерилизационни цикли

Високо ефективни цикли!

Lina стерилизационни цикли

Стерилизационни цикли B-Universal 134 B-Prion 134 B-Universal 121

Температура 135,5°C 135.5 °C 122,5 °C

Налягане 2,16 bar 2,16 bar 1,16 bar

Плато време 4’ 19’ 15’

Обща продължителност 
на цикъла включително 
пълно изсушаване 

Цикли по „мярка” + 
eCO-Dry изсушаване

Обикновено 
зареждане

Цикли по „мярка” + 
eCO-Dry изсушаване

Обикновено 
зареждане празен макс.тегло

Lisa 517
Автоматично 

от 20’ - 46’
33'

Автоматично 
от 34’ - 60’

47' 41’ 56’

Lisa 522
Автоматично 

от 23’ - 52’
33'

Автоматично 
от 37’ - 66’

47' 42’ 62’

Mакс.тегло: плътни/порьозни Lisa 517: 4,5kg/2kg/1,5kg • Lisa 522: 6kg/2kg/2kg 

Tестови цикли Helix/Bowie & Dick/Вакуум тест

Стерилизационни цикли B-Universal 134 B-Prion 134 B-Universal 121

Температура 135,5 °C 135,5 °C 122,5 °C

Налягане 2,16 bar 2,16 bar 1,16 bar

Плато време 3,5’ 18’ 15’

Обща 
продължителност на 
цикъла включително 
пълно изсушаване 

eCO-B макс.тегло Обикновено 
зареждане eCO-B макс.тегло Обикновено 

зареждане празен макс.тегло

Lina MB 17 25’ 59' 52' 40' 74' 66' 48’ 67’

Lina MB 22 28' 72' 59' 43' 87' 73' 63’ 81’

Mакс.тегло: плътни/порьозни Lina MB17: 0,5kg/4kg/2kg/1,5kg  •  Lina MB22: 0,5kg/5kg/2kg/1,8kg

Tестови цикли Helix/Bowie & Dick/Вакуум тест



Пълна гама от аксесоари за  
W&H стерилизатори
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LisaWare

Със софтуера на W&H данните от циклите 
автоматично се запаметяват на вашия 
компютър и можете да следите състоянието на 
до 4 стерилизатора Lisa директно от екрана на 
компютъра. 

Multiport

Адапторът дава възможност за запаметяване 
на циклите върху uSB памет и свързване с 
принтера за бар код етикети LisaSafe.

Sprint за Lina

За принтиране на данните от циклите на термо 
хартия с 10-годишна гаранция.

Проследимост 

LisaSafe проследяващ пакет

Пакетът предлага Plug-&-Play решение за осъществяване на автоматична 
връзка с пациента, като се отстраняват ненужните манипулации и риска от 
грешки.  
Етикетите на пликовете, в които се съхраняват инструментите, използвани 
по време на лечението, лесно се сканират в досието на пациента. Бар кодът 
е съвместим с всички компютри и дентални софтуери.
Забележка: LisaSafe може да се използва с Lina, само когато е свързан чрез Multiport (опция)

Print за Lisa

Матричният принтер за Lisa може да се 
използва за отпечатване на циклите  на 
стандартни ролки. 

LisaWare

Print Sprint

Multiport
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Системи за деминерализиране на вода 

Osmo: захранване с вода с голям капацитет

Системата Osmo доставя голямо количество 
чиста вода и осигурява автоматично 
пълнене на един или няколко стерилизатора 
едновременно.

Multidem: ценен източник на вода

Multidem снабдява с деминерализирана вода 
автоклавите на W&H или на други производители. 
Нещо повече, смяната на пълнителите със смола 
се извършва в рамките на няколко секунди и без 
необходимост от специален инструмент.

Експресно опаковане със Seal²

Само за 2 секунди опаковъчната машина Seal² 
осъществява стъпка на залепване с ширина 
12 mm при ролки с размери до 320 mm. 
Температурата на запечатване се регулира 
електронно, с което се гарантира перфектно 
херметично залепване. 

Лесен за употреба, с голям капацитет и 
спестява пространство

Прозрачният работен плот спомага за по-
лесното боравене с машината. 
Патентованият двоен държач е приспособен 
за използването на няколко ролки с различни 
ширини и е отделящ се от машината, така че 
може да бъде монтиран за стената.

Osmo

Seal 2

Опаковъчна машина

Multidem
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Производител

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italien
t +39-035-66 63 000 
f +39-035-50 96 988 
office.sterilization@wh.com
wh.com

Технически данни

Дистрибутор

W&H Bulgaria GmbH
91 Pirin Str., Office Nr. 6
BG-1680 Sofia Bulgaria
t +359 2 854 95 65 
f +359 2 854 95 90 
office.bg@wh.com
wh.com

Стерилизаторите Lisa са проектирани,  
сертифицирани и узаконени по  
най-стриктните Директиви и Стандарти: 
93/42/eeC Директива за медицински 

продукти  
97/23/eeC Директива за съдове  

под налягане
iSO 17665

(en 554)
Узаконяване и  
рутинен контрол

en 13060  Малки парни стерилизатори
en 61326 Електромагнитна поносимост
en 61010-1 Изисквания за безопасност
en 61010-2-040 Специфични изисквания 

за парни стерилизатори

Технически параметри

Ел. захранване 200/240 vAC 
50-60 Hz/10A

Разход ел.енергия 2000-2400W

Външни размери (mm) Ш:450- В:435- Д:599

Тегло Lisa 517: 40kg
Lisa 522: 50kg

Ниво на шум (LWA) 62dB

Резервоари за чиста/ използвана вода 4/3,5 литра

Работни цикли 7 до 11 цикъла

Използваемо пространство  
в камерата (mm)

17l- Ш:195 x В:205 x Д:300 
22l- Ш:195 x В:205 x Д:385 

Начини на свързване

паралелно, серийно и
Интранет LAn (опция)
вграден автоматичен 
клапан на входящата 
вода

Технически параметри

Ел. захранване 200/240 vAC 
50-60 Hz/8.75A

Разход ел.енергия 1700W

Външни размери (mm) Ш:450- В:435- Д:599

Тегло Lina MB17: 38kg
Lina MB22: 40.5kg

Ниво на шум (LWA) 63dB

Резервоари за чиста/използвана вода 4/3,5 литра

Работни цикли 4 до 7 цикъла

Използваемо пространство  
в камерата (mm)

17l- Ш:195 x В:195 x Д:297 
22l- Ш:195 x В:195 x Д:390

Начини на свързване Серийно


