
Miele Professional. Immer Besser.

Hammaslääkäriasemien ja -hoitoloiden 
toimiva välinehuolto



Tarjoamme toimivan ratkaisun  
kaikenkokoisille välinehuolloille

Turvallista puhtautta
 
Miele konserni tarjoaa kattavaa puhtautta hammashuollon instrumenteille. Vastaan-
otoilla käytettyjen instrumenttien järjestelmällinen puhdistus ja desinfiointi on keskeinen 
osa hygieniaprosessia, jolla pyritään välttämään sekä potilaiden että hammashuolto-
henkilöstön infektioriskit.  
 
Instrumenttien koneellinen puhdistus ja sterilointi on välttämätön osa jokaisen ham-
maslääkäriaseman laadunvarmistusta. Tarjoamme joustavia järjestelmäratkaisuja lääke-
tieteellisten instrumenttien ja tarvikkeiden koneelliseen puhdistukseen ja desinfiointiin. 
Yksilölliset lisävarusteet, räätälöidyt erikoisohjelmat sekä tehokas vedenpuhdistus 
takaavat perusteellisen, taloudellisen ja samalla hellävaraisen puhdistuksen hammas-
lääkäriasemien monimuotoisille instrumenteille. Ne myös kohtelevat materiaaleja hellä-
varaisesti ja tarjoavat siten monipuolisia toimintoja hammaslääkäriasemien tarpeisiin. 

Steelco on nyt osa Miele Groupia. Tämän ansiosta tarjolla on entistä laa jempi valikoi-
ma instrumenttien pesu- ja desinfiointikoneita. Lisäksi valikoi maan kuuluvat nyt myös  
Steelcon uudet keskisuuret autoklaavit ja kuivauskaapit.  
 
Mielen pitkä kokemus lääkinnällisten laitteiden puhdistuksesta yhdistettynä Steelcon 
innovatiiviseen tuotekehitykseen, tuottaa asiakkaillemme yhä tehokkaampia, yksilölli-
sempiä ja monipuolisempia puhdistusratkaisuja.
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Pesu- ja desinfiointikoneet  
Miele

Pesu- ja desinfiointikoneet  
Steelco

Steelcon pesu- ja desinfiointikonemallit DS 600 ja 610 ovat  
edestä täytettäviä ja ergonomisella tyoskentelykor keudella  
operoitavia laitteita. Ovien korkeuden ergonomia antaa  
käyttäjälle kätevän lastaus- ja purkutyön manuaalisen  
lastaus- ja purkuvaunun avulla.

Steelco DS 610 pesu- ja desinfiointikone

Steelco DS 610 on saatavana sekä yksi- että kaksiovisena,  
läpiantavana mallina. Siinä on integroitu HEPA-suodattimella  
varustettu integroitu kuumailmakuivaus. Koneeseen on mah- 
dollisuus laittaa kaksi pesunesteannostelijaa.  
Saatavilla valikoima erilaisia pesutelineitä, mm. viisitasoinen 
irrotettavilla tasoiIla oleva C879-pesuteline, joka tarjoaa helposti 
muunneltavan kokonaisuuden. Hammashuollon C860-pesuteli-
neellä peset saman aikaisesti 48 käsi kappaletta tai turbiinia.

Steelco DS 600 pesu- ja desinfiointikone

Steelco DS 600 pesu- ja desinfiointikone on suunniteltu  
vastaamaan suurten hammaslääkärien ja hammasklinikoiden 
puhdistustarpeisiin. Suorasuihkujärjestelmä ja kuumailma- 
kuivaus kahdella tasolla. Yläosan pesulavetti voidaan sijoittaa 
kahteen eri korkeuteen, mikä lisää täytön joustavuutta.  
Kertatäyttökapasitetti on 8 DIN-koria. 
Suodatettu ilmakuivausjärjestelmä, jolla on säädettävät aika-  
ja lämpötila-asetukset, auttaa varmistamaan kaikkien hammas-
lääketieteellisten instrumenttien, myös onttojen instrumenttien, 
täydellisen kuivumisen sekä sisä- että ulkopuolelta.

Instrumenttien turvallinen ja hygieeninen puhdistus hellävaraisesti 
varmistaa kalliiden materiaalien arvon säilymisen. Siksi johtavat 
instrumenttien valmistajat suosittelevat Miele-järjestelmien käyttä-
mistä instrumenttiensa jälleenkäsittelyyn.

Miele PG 8581 pesu- ja desinfiointikone

Tehokas pesu- ja desinfiointikone kaikenlaisten hammaslääke- 
tieteen instrumenttien pesuun, desinfiointiin ja kuivaukseen.  
Täyttömäärä esimerkiksi 22 kulmakappaletta tai imuputkea ja 
muita hoitovälineitä. TouchControl-ohjaus, kolmirivinen näyttö- 
ruutu ohjauspaneelissa.
Näytössä näkyy ohjelman nimi, tavoite/saavutettu lämpötila, 
jäljellä oleva ohjelma-aika sekä mahdolliset virheilmoitukset.  
AutoClose-toiminto ja sähköinen luukun lukitus takaavat käytön 
turvallisuuden.

Miele PG 8591 pesu- ja desinfiointikone

Tehokas pesu- ja desinfiointikone kaikenlaisten hammaslääke- 
tieteen instrumenttien pesuun, desinfiointiin ja kuivaukseen 
kuten rinnakkaismalli PG 8581. 
Mallissa PG 8591 on lisäksi integroitu, HEPA-suodattimella 
varustettu Dry Plus -kuumailmakuivaus onttojen instrumenttien 
tehokkaaseen sisäpuoliseen kuivaukseen.

Testaukseen Protein Check ja Sure

Pesutuloksen seurantaan ProCare Sure ja proteiinijäämien 
testaukseen ProCare Protein Check. Helppokäyttöiset testit 
jokapäiväiseen laadunvarmistukseen. 



Autoklaavit Kuivauskaappi ja  
kuumasaumaajat

Steelco ID 300 kuivauskaappi
 
lnstrumenttien erillinen kuivaaminen nopeuttaa instrumenttikiertoa 
ja pa rantaa välinehuollon kapasiteettia. Steelco ID 300 kuivaus-
kaappiin mah tuu kerralla kuivattavaksi enemmän kuin kahden 
DS 600 -pesu- ja de sinfiointikoneellisen pesukapasiteetti. Lasiovi 
mahdollistaa kuivauksen tarkastelun ovea avaamatta. Kaappia on 
saatavana myös kaksiovisena läpiantokaappina.

Steelco VS 1 ja VS 2 -autoklaavit  

Steelco VS 1- ja VS 2 -autoklaavien kauttaaltaan eristetty, korkea-
laatuisesta ruostumattomasta teraksesta (AISI 316L) valmistet tu 
painekammio takaa erinomaisen suorituskyvyn sterilointi syklien 
aikana optimoimalla ja vahentamalla veden ja hoyryn kulu tusta. 
Luotettavalla turvatekniikalla varustettu pystysuoraan liuku va ovi 
valmistetaan samoin AISI 316L -teraksesta ilman hitsaus saumoja. 

Miele Cube ja Cube X

Uudet kompaktit höyryautoklaavit Cube ja Cube X tarjoavat  
lyhyet ohjelma-ajat, pidentävät instrumenttien käyttöikää ja tar-
joavat vakuuttavia energiansäästöjä. EcoDry:n avulla kuivausajat 
säätyvät täyttömäärän mukaan. Suuri värillinen kosketusnäyttö ja 
intuitiivinen valikkorakenne tekevät päivittäisestä työskentelystä 
yksinkertaisempaa, nopeampaa ja tehokkaampaa. 

Uusien autoklaavien ergonominen muotoilu tuo lisämukavuutta  
käyttökokemukseen. Kompaktin kokonsa ansiosta nämä steriloin-
tilaitteet integroituvat hyvin kaiken tyyppisiin käyttökohteisiin.

Steelco PS 100-200-300-400 kuumasaumaajat 
 
Kuumasaumaajat takaavat kertakäyttöisten suljettavien pussien 
aseptisen tiiviyden saumaamalla ne kiinni uotettavasti. 
 
Mallit noudattavat ISO 11607-2 ja uuden ISO / TS 16775 mukaisia 
validoitavia prosesseja lämpötilaa, kosketuspainetta ja tiivistysno-
peutta valvomalla optimaalisen tiiviyden ikaansaamiseksi. 
 
Steelco-kuumasaumaajat valmistettu kestävästä ruostumatto-
masta teräksestä. Tsasaiset pinnat on helppo pitää puhtaana. 
Niissä on energiansäästötoiminnot, mukaan lukien automaattinen 
valmiustila.



Immer besser
Perustamisvuodestaan 1899 lähtien perhe- 
yhtiö Miele on noudattanut selkeää filosofi-
aa: Immer besser - Yhä paremmin. Tämä
yritysfilosofia on luonut vakaan pohjan
kuuluisalle laadulle, kestävälle kehitykselle ja
innovaatiovoimalle "Made in Germany".  
Se on myös lupaus, joka antaa ammatti-
käyttäjälle varmuuden oikeasta hankinnasta.

Vertaansa vailla
Tuotteiden ja palveluiden varmuus on 
peruste, jonka vuoksi käyttäjät toistuvasti 
valitsevat Mielen parhaaksi ja luotettavim-
maksi merkiksi. Myös toistuvasti myönnetyt 
kunniamaininnat, kuten MX Award, iF ja 
reddot Design Awards sekä saksalainen 
kestävän kehityksen palkinto osoittavat, 
että Miele on onnistunut myös muotoilun, 
laadunvalvonnan ja luonnonvarojen järkevän 
käytön saralla.

Aitoa osaamista
Miele Professional on jo vuosikymmeniä 
kehittänyt ja valmistanut todella laaja-alaisesti 
korkealaatuisia pesulakoneita, astianpesu-
koneita, pesu- ja desinfiointikoneita sekä 
autoklaaveja. Huolellisesti valmistetut lisä- 
varusteet, kattavat neuvontapalvelut ja laaja 
huoltoverkosto mahdollistavat, että hankki- 
masi laitteisto saavuttaa aina parhaan mah-
dollisen suorituskyvyn ja taloudellisuuden.
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