
MELA therm® 10
 Urządzenie myjąco-dezynfekujące

Maszynowe 
suszenie chroniące 
instrumenty

Trzy interfejsy do 
dokumentacji

Dozownik płynów

Już wliczone w cenę:



Sukces fi rmy rodzinnej – poprzez 
innowacyjność i jakość.
MELAG to prywatna fi rma rodzinna, która została założona w 1951r i która specjalizuje się na higienie praktyki lekarskiej. Dzię-
ki temu, możliwe jest naszym wysoko wyspecjalizowanym pracownikom stale rozwijać odpowiadające potrzebom rynku pro-
dukty i utrzymać pozycję światowego lidera.

Poprzez wysoką jakość, solidność oraz innowacyjność, w połączeniu z dążeniem do zapewnienia jak najwyższego bezpieczeń-
stwa, udało się berlińskiej rodzinnej fi rmie osiągnąć pozycję czołowego producenta. Ponad 450.000 znajdujących się na całym 
świecie urządzeń MELAGa jest świadectwem tego sukcesu. Produkujemy wyłącznie w Berlinie za pomocą 250 pracowników na 
powierzchni produkcyjnej ponad 20.000 m².

Nigdy nie zastanawialiśmy się nad przeniesieniem produkcji do krajów niskich zarobków, ponieważ słyszeliśmy od innych fi rm, 
że można co prawda obniżyć koszty produkcji, ale przypłaca się to obniżeniem jakości produktu. Jesteśmy przekonani, że jakość 
produktów głównie zależy od specjalizacji i dlatego do fi lozofi i fi rmy MELAG należy konsekwentna specjalizacja w określonym 
zakresie produkcji skoncentrowanym tylko na: higienie praktyki lekarskiej.

Dziś jesteśmy największym na świecie producentem małych sterylizatorów i dezynfektorów, który produkuje wyroby w zakresie 
higieny wyłącznie dla klinik i praktyk.

Nasi klienci mają prawo oczekiwać za swoje pieniądze najwyższą możliwą jakość. Żądają jakość i niezawodność w konkurencyj-
nych cenach! Poprzez »competence in hygiene« i jakość »Quality – made in Germany«, możemy zagwarantować, że sprostamy 
tym wymaganiom.

Decyzja zakupu MELAGa, to pewność bezpiecznej i skutecznej higieny dla dobra i bezpieczeństwa personelu oraz pacjenta.



Następujące zalety czynią, że MELA therm® 10 jest niepowtarzalny:

Chcemy być najlepsi.

 Zintegrowana dokumentacja 

MELA therm® 10 umożliwia dokumentację za pomocą zintegrowanego interfejsu na kartę pamię-
ci CF. Interfejsy sieciowe umożliwiają podłączenie komputera, sieci komputerowej lub drukarki.

Maszynowe suszenie

Bardzo ważne jest maszynowe suszenie, które jest już w wyposażeniu standardowym. 
Chroni instrumenty od ponownej kontaminacji, korozji i uszkodzeń.

Dozownik płynów i środki

Dozownik i środki myjące znajdują się w szufl adzie dolnej, są łatwo dostępne i łatwe w użyciu. 
Przez to praca jest ergonomiczna i bezpieczna.

Komora o optymalnych wymiarach

MELA therm® 10 nadaje się do instalacji pod blatem i umożliwia szybkie, ekonomiczne i ekolo-
giczne reprocesowanie instrumentów. 

Reprocesowanie z systemem 

Nie tylko PZH lecz także inne placówki referencyjne polecają zharmonizowany ciąg technologiczny 
reprocesowania instrumentów wielokrotnego użytku. System MELAGa idealnie spełnia te wymogi.



Skorzystaj z naszego doświadczenia.

Ponieważ opiera się ono na naszym ponad 60-letnim doświadczeniu w rozwiązywaniu 
problemów w zakresie higieny.

Komora jest dopasowana do potrzeb praktyk i klinik jednego dnia i łączy w ten sposób wymogi 
odnośnie taniego, bezpiecznego i przede wszystkim szybkiego reprocesowania. Różnorodne 
kosze, uchwyty i przyłącza opracowane dla potrzeb specjalistów umożliwiają reprocesowanie 
wielu instrumentów w ciągu zaledwie 32 minut (plus suszenie maszynowe). I to przy bardzo 
niskich kosztach utrzymania 4-6 złoty/cykl.

Chcesz zaoszczędzić czas i pieniądze?
 Nie zwlekaj!

Ustalenie wewnętrznej obję-
tości naszego urządzenia 
miało ekonomiczne i ekolo-
giczne powody: Sprzęt z 
większą komorą często jest 
uruchomiany nawet wtedy, 
jeśli komora nie jest całkowi-
cie zapełniona, aby zabru-
dzenia nie zaschły na instru-
mentach.



Skorzystaj z naszego doświadczenia.

Ponieważ opiera się na współpracy z praktykami, ekspertami higieny i producentami instru-
mentów. Instrumenty muszą być suche, niezależnie od tego, czy będą po myciu i dezynfekcji 
sterylizowane w opakowaniu czy bez opakowania. Bardzo niewiele myjni-dezynfektorów ofe-
ruje suszenie wewnątrz i na zewnątrz instrumentów. W MELAthermie takie właśnie suszenie 
jest już wliczone w cenę. Zintegrowany dozownik i szufl ada na środki, wbudowana dokumen-
tacja (karta pamięci CF, interfejsy sieciowe) powodują, że sprzęt jest zgrabny a praca łatwa i 
intuicyjna.

Chcesz chronić instrumenty? 
Chcesz pracować szybko i bezpiecznie?

Maszynowe suszenie nie 
tylko chroni przed po-
nownym skażeniem, ale 
również zapobiega koro-
zjom i uszkodzeniom 
instrumentów. 

Łatwo dostępny port na 
kartę CF i dwa wbudo-
wane interfejsy RJ45 
(sieciowe, jeden z przo-
du, drugi z tyłu).

Dozownik oraz miejsce na
środki czyszczące. Zintegro-
wane w sprzęcie, więc
praktyczne i komfortowe.
Bez dodatkowej dopłaty!



Rozwiązania dla specjalistów.

Podczas jednego cyklu 
można reprocesować 
8 kaset z instrumentami 
dla 40 pacjentów oraz 
maks. 33 narzędzia 
wgłębione.

MELA therm® 10 jest tak wszechtronny. 

Komora w MELA thermie® 10 to krótkie czasy cykli, ergonomiczna praca, małe zużycie środków i skuteczne mycie i dezynfekcja.

Dla różnych lekarzy specjalistów dostosowany jest wysoki zakres asortymentu dostępnych koszy, uchwytów i przyłączy. Ciągle 
rozwijamy asortyment koszy i uchwytów, dlatego nie chcemy pokazywać tu wszystkiego. Cały asortyment można znaleźć na 
naszej stronie internetowej www.melag.pl. 

Poniżej pokazujemy przykłady załadunku dla klinik paru różnych specjalizacji:

Przykład dla kliniki stomatologicznej:

Bardzo ważne dla kątnic i prostnic: Szybkie 
czasy cykli oraz maszynowe suszenie we-
wnątrz instrumentów.

Jako alternatywę do 
zamykanych kaset 
proponujemy różne 
kosze typu Flex, 
które można układać 
jeden na drugim.



Dzięki różnorodności 
koszy i uchwytów oraz 
wielu możliwości roz-
mieszczenia w komorze, 
MELA therm® może być 
dopasowany do potrzeb 
różnych klinik i większych 
praktyk. Oferujemy także 
różne przyłącza do instru-
mentów wgłębionych.

Przykład dla kliniki ginekologicznej:

Przykład dla kliniki laryngologicznej:

Podczas jednego cyklu 
można umyć i wydezynfe-
kować maks. 32 wzierniki.

Przykład dla innych klinik, jak np. chirurgii, ortopedii, der-
matologii, urologii, medycyny ogólnej i innych:

W MELA thermie® można 
w rekordowym czasie 
reprocesować maks. 192 
wzierniki uszne oraz/lub 
inne narzędzia.



Kompetencja. Także w szczegółach.

MELA therm® 10 jest wyposażony w zmiękczacz wody, co polepsza jakość wody i umożliwia skuteczne mycie instrumentów. 
Klinikom, które mają złą jakość wody i plamy wodne na instrumentach, polecamy zewnętrzny centralny system uzdatniania 
wody MELAdem® 53.

Zintegrowany uzdatniacz wody i optymalne zasilanie
wodą demineralizowaną. 

Kluczem do perfekcji w reprocesowaniu instrumentów: 
MELA dem® 53 zasila równocześnie myjnię-dezynfektor MELA therm® 10 oraz autoklawy. 



Programy i modele.
Optymalna komora - optymalne czasy cykli. Ważne są krótkie czasy cykli przy najniższym zużyciu 
energii, wody i środków. Wszystkie programy są tak skomponowane, aby zaoszczędzić energię 
i zasoby oraz zapewnić skuteczny rezultat przy szybkim czasie cyklu. 

W programie szybkim instrumenty są już po około 32 minutach wyczyszczone, wydezynfeko-
wane i gotowe do użytku (dochodzi czas suszenia). Przy bardzo zabrudzonych instrumentach 
oferujemy dodatkowe programy. 

Programy MELA therm® 10 DTA* MELA therm® 10 DTB*

Program uniwersalny 36 min 51 min

Program szybki 32 min 47 min

Program intensywny 41 min 56 min

Płukanie 03 min 03 min

Program okulistyczny 44 min 59 min

*Dochodzi czas suszenia, który może być przerwany przez operatora.

MELA therm® 10 jest dostępny jako sprzęt na 400V (MELA therm® 10 DTA) i jako sprzęt na 
230 V (MELA therm® 10 DTB). Jeśli klinika jest wyposażona w siłę (400V) polecamy instalację 
MELA thermu® 10 DTA – ze względu na krótsze czasy pracy.

Program okulistyczny został specjalnie opracowany dla chirurgii okulistycznej. Automatyczny 
pomiar przewodności wody w połączeniu z w pełni uzdatnioną wodą zapewniają spełnienie 
najwyższych wymogów higieny.  

Program okulistyczny.

MELA therm® 10 DTA / MELA therm® 10 DTB.



Skorzystaj z naszego doświadczenia. 

Chcesz optymalną organizację pracy? 
Skompletowanie ciągu technologicznego!

MELA therm® 10 kompletuje ciąg technologiczny reprocesowania narzędzi wielokrotnego użytku. 
W ten sposób spełnia się już dziś najwyższe wymogi unijne oraz polecenia PZH.

Myjnia-dezyfektor MELA therm® 10, uzdatniacz wody MELA dem® 53 (zasila myjnię-de-
zynfektor i zarazem autoklawy), zgrzewarka MELA seal® Pro oraz autoklaw. 
Tak dobrze wygląda ciąg technologiczny higieny!



Siebüberwachung

Für die Qualität der Aufbereitung ist die Filtrierung 
des im Kreislauf befindlichen Wassers von größter 
Bedeutung. Die elektronische Überwachung des Fein
siebes schützt den Wasserkreislauf, die Spülarme und 
nicht zuletzt die konnektierten Hohlinstrumente vor 
Rückständen, die über die Instrumente in das Gerät 
eingebracht werden.

Drehzahlüberwachung der Spülarme

Sie ist ein wesentlicher Bestandteil für die Reprodu
zierbarkeit des Reinigungsergebnisses. Es erfolgt eine 

permanente elektronische Überwachung. Bei Über 
oder Unterschreitung der optimalen Drehzahl und 
natürlich bei Stillstand eines oder beider Spülarme er
folgt eine Warnmeldung. Ein aufwändiges Überprüfen 
der Freigängigkeit der Spülarme durch die Helferin 
vor jedem Programmlauf ist nicht erforderlich.

Wasseraufbereitung

Die eingebaute Wasserenthärtung sorgt unabhängig 
von der Rohwasserqualität für konstant gute Ergeb
nisse der Aufbereitung. Auf Wunsch kann zusätzlich 
eine umweltschonende Wasseraufbereitungsanlage 
installiert werden, die es erlaubt, die Schlussspülung 
mit demineralisiertem Wasser durchzuführen. Diese 
Art der Spülung in Verbindung mit dem Klarspüler 
vermeidet weitestgehend Fleckenbildung auf den  
Instrumenten.

TEchNIKIMDETAIL

Varianten und  
Zubehör: Vielseitig

Die Praxisanforderungen sind sehr vielfältig, insbe
sondere dann, wenn der Aufbereitungsraum in der
Praxis bereits fertig eingerichtet ist. Daher bieten wir 
MELAtherm® in zwei Ausführungen an.

Sie können wählen zwischen einem UnterbauGerät, 
das in eine normale 60 cmAussparung passt, und 
einem SchrankGerät, das frei im Raum platziert wer
den kann.

Für Geräte, die nicht eingebaut werden, steht eine 
Edelstahlabdeckung zur Verfügung.

Das SchrankGerät bietet zwei Vorteile: Beschickung 
in Bedienungshöhe (also ohne lästige Kniebeugen) 
und unten zusätzlicher Stauraum in einem zweiten 
Schubfach.

Für optimale Ergebnisse

*Pasuje pod blat 60 cm; **z pokrywą ze stali

Ergonomiczna praca. 

Jeśli punkt sterylizacji jest gotowy, trzeba dopasować sprzęt. 
Dlatego oferujemy MELA therma® 10 w dwóch wersjach.

Wersja do instalacji pod blatem mieści się w standardowej 
wnęce o 60 cm szerokości. Sprzęt może też stać w dowolnym 
miejscu w pomieszczeniu. Jeżeli MELAtherm nie ma być zain-
stalowany w szafce lub pod blatem, polecamy pokrywę z 
płyty stalowej.

Daty i fakty.
Dane techniczne Sprzęt do instalacji pod blatem* Sprzęt z szafką

Gabaryt (S × W × G) 59,8 × 81,8 (83,6**) × 67,8 cm 59,8 × 124 × 67,8 cm

Komora (B × H × T) 46,5 × 40,5 × 44,8 cm 46,5 × 40,5 × 44,8 cm

Waga 79 kg / 85 kg z pokrywą 106 kg

Przyłącze elektryczne DTA 3 N AC 400 V, 50 Hz, 3 × 16 A 3 N AC 400 V, 50 Hz, 3 × 16 A

Przyłącze elektryczne DTB AC 220 –240 V, 50 Hz, 1 × 16 A AC 220 –240 V, 50 Hz, 1 × 16 A

Pobór mocy 9,3 kW (DTA) / 3,3 kW (DTB) 9,3 kW (DTA) / 3,3 kW (DTB)

Wymiary MELA  dem®  53: Ø 24 × 57 cm (61,5 cm razem instalacją)

Dodatkowa szafka ma dwie zalety: 
Aby załadować myjnię-dezynfektor nie trzeba się 
schylać.
Szafka oferuje dodatkowe miejsce do składowania.

MELA therm® 10 z szafką.



MELAG Medizintechnik oHG
Geneststraße 6 – 10
10829 Berlin 

Dalsze informacje o naszych produktach, obowiązujących normach i przepisach wraz z odpowie-
dziami na aktualne pytania otrzymacie Państwo na naszej stronie internetowej: www.melag.pl

Produkujemy autoklawy zgodnie z następującymi przepisami i normami:
93 / 42 EWG Medical products class IIb (European directive for medical devices) DIN EN ISO 15883 (washer-disinfectors)
EN 61010-1-2 (Safety directives for electrical measurement, control, and laboratory devices), EN 60601-1-2 (electroma-
gnetic compatibility for medical electrical equipment) EN ISO 9001:2008 and EN ISO 13485:2010 (Quality management / 
certifi cation) EN 1717 (Protecting the drinking water from impurities); KIWA certifi ed.

Cały ciąg technologiczny. 
MELAG – wszystko z jednej ręki.
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