
Laboratóriumi sterilizálás során, a fel-
használók a megbízható, biztonságos,
könnyen kezelhetô készülékeket ré-
szesítik elônyben. Számukra kiválóan
alkalmasak a német SHP gyár auto-
klávjai.

A Laboklav 25 készülékeket a kórhá-
zi és biológiai laborokban egyaránt jól
lehet alkalmazni. A készülék kis hely-
igényének köszönhetôen a laborban
egyszerûen elhelyezhetô, minimális
helyigénye 50x60 cm. Kis mérete elle-
nére a kamra térfogata 25 liter. Egy-
szerre 5 db 1 literes Schott üveget le-
het behelyezni. Mûszerek, eszközök
és megsemmisítendô anyagok eseté-
ben a maximális kapacitás 5 kg, textil
esetében 2 kg.

A készüléknek négyféle kiépítettsége
van:

1. Laboklav B: Alap standard készülék
2. Laboklav M: Folyadékok sterilizá-

lásához beépített gyors hûtés
3. Laboklav V: Beépített vákuum-

rendszer
4. Laboklav MV: Beépített vákuum-

rendszer és gyors hûtés

A négyféle kiépítettségnek köszönhe-
tôen minden felhasználó megtalálhatja
a számára megfelelô készüléket, amely
a munkájához leginkább megfelel.

A készülék nagy elônye, hogy beépí-
tett gôzgenerátorral rendelkezik, így a
felfûtés sokkal gyorsabb, mint a hagyo-
mányos autoklávoknál. A teljes prog-
ram lefutása akár 41 perc is lehet, a be-

kapcsolástól a minta kivételéig. A gôz-
generátoros készüléknél nincs fûtôszál
a kamrában, így annak teljes mérete
használható, tehát jobban kihasználha-
tó. A gôzgenerátorhoz saját vízellátó
rendszer kapcsolódik, melynek térfoga-
ta 3 liter. Egy ciklus átlagos desztillált
vízigénye 0,7 liter. Légtelenítéskor a ki-
jövô gôzt a készülék saját kondenzációs

tartályába vezeti, majd lehûti, így mini-
malizálja, hogy a labor levegôjébe pára
és kellemetlen szag kerüljön.

A sterilizációs ciklus teljesen automa-
tikus és a programfolyamat folyamato-
san nyomon követhetô az LCD kijel-
zôn. A sterilizálási hômérséklet 98–135
°C közt állítható. A sterilizáló standard
tartozéka a második hômérséklet érzé-
kelô flexibilis vezeték, amely folyadék-

ba helyezhetô, így a ciklus során annak
a hômérsékletét méri, nem pedig a
kamráét. 

Egyre több laboratóriumot akkreditál-
nak, ehhez szükséges a sterilizálási fo-
lyamat dokumentálhatósága is. Ezen
készülékeknél két lehetôség van erre:
nyomtatón keresztül dokumentáljuk a
folyamatot, vagy a készülék 4 MB-os
memóriájában tároljuk az utolsó 100
ciklus adatait. Ezeket az adatokat átvi-
hetjük egy számítógépre és egy Doku-
mentator program segítségével el-
lenôrizhetjük. Az autokláv ajtaja hô-
mérsékletnek ellenálló üveg, melynek
színe a ciklusnak megfelelôen válto-
zik. Az újfajta megjelenés az oktatás-
ban is nagyon hasznos és a labor 
légkörét is vidámabbá teheti. A készü-
lékbe maximálisan 20 külön program-
folyamatot lehet tárolni (típustól füg-
gôen). Veszélyes anyagok megsemmi-

SHP: 25 literes asztali autokláv
Kis készülék, nagy kapacitás, modern technológia
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Laboklav 25: 5 db 1 literes 
üveg is elhelyezhetô a készülékben

A készülék a program fázisának megfelelô színben világítja meg az ajtaját. 

Gôzgenerátor 

LCD kijelzô



sítésekor (Waste) a szakaszos felfûtés-
nek és a váltakozó nyomásnak köszön-
hetôen a mintában (zsákokban) a víz
felforr és kinyomja a sterilizálás hatás-
fokát csökkentô levegôt. (A Basic típus
is tudja a szakaszos felfûtést.)

A Laboklav M és MV típusok rendel-
keznek beépített vákuumpumpával.
Az elôvákuum szakasz a légtelenítés-
kor egylépéses vagy frakcionált lehet.
A frakcionált vákuum segítségével a
behelyezett eszközök üregeiben is ha-
tásosabb az autoklávozás. Használata
különösen javasolt megsemmisítendô
üreges hulladékok kezelésekor, vagy
üreges anyagok, pl. pipettahegyek,
csövek, szûrôk, textíliák és egyéb po-
rózus anyagok sterilizálásakor.

Vákuumszárítás (Drying vacuum) so-
rán a kamra falának felfûtésével és az
alacsony nyomásnak (vákuum) kö-
szönhetôen nô a minták száradásának
a sebessége, így a sterilizálás végén az
anyagok szárazon vehetôk ki.

Ha a készülékekrôl további információ-
ra lenne szüksége, kérjük, forduljon bi-
zalommal a Dialab Kft. szakembereihez.

Dialab Kft.
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Programfolyamat: veszélyes anyagok megsemmisítésekor

Beépített vákuum-rendszerrel végbemenô programfolyamat


