
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

STATIM – autoclavul preferat al  
medicilor dentiști din întreaga lume 

 
 
 

 
 

  



 

Sterilizați piese de mână în doar 8 minute 
Autoclavul Clasă-S STATIM este cel mai rapid 
sterilizator ce poate fi montat direct pe mobilierul 
din cabinet. STATIM vă permite să sterilizați 
piese de mână și instrumente în doar 8 minute. 
Optimizați managementul timpului în clinică și 
eficientizați activitatea cabinetului. 
 
Utilizând zilnic sterilizatorul STATIM, reduceți 
numărul de piese de mână de care aveți nevoie 
de la o medie de 7 piese de mână și turbine la o 
medie de 3. Economisiți astfel bani pe care îi 
puteți investi în orice altceva în clinică. 
 
Este o nouă formulă! Viteza de procesare  
a instrumentarului echivalează cu banii 
economisiți.  
 

Cum funcționează STATIM atât de rapid?  
Eliminarea aerului este recunoscută ca fiind critică pentru 
validarea sterilizării, deoarece aerul poate funcționa ca o 
barieră pentru aburul de sterilizare. De fapt, dacă sterilizatorul 
nu evacuează aerul din interiorul pieselor de mână înainte de 
începerea sterilizării, piesa de mână nu va fi sterilizată. „Pre-
evacuarea” aerului și sterilizarea pot fi asigurate doar în 

autoclave validate pentru ciclurile S și B. 
 
Standardele Europene admit existența 
mai multor modalități de obținerea a 
evacuării aerului. Acțiunea blândă a 
autoclavului ciclu-S STATIM elimină 
aerul din camera de sterilizare printr-un 
proces patentat de injecție de abur: de 
dislocare prin impulsuri pozitive de 
presiune. Procesul STATIM este de cel 
puțin 5 ori mai rapid decât ciclul de 45-70 
de minute al autoclavelor convenționale 
cu vacuum tip B. 
 
Atunci când butonul „Start” este apăsat, 
generatorul de abur se încălzește la 
temperatura optimă și un volum prestabilit de apă distilată este pompată și convertită în abur. 
Apoi, un val de abur este injectat automat în camera de presiune a casetei încărcate cu 
instrumente contaminate. Aerul este purjat în timp ce aburul circulă prin casetă și este 
expulzat încontinuu într-un vas de condensare. După ce un ciclu de sterilizare este finalizat, 
pornește automat ciclul de uscare, când instrumentele sunt uscate și răcite rapid.  

Grijă față de pacient: un set de instrumente și piese de mână  
proaspăt sterilizate pentru fiecare pacient 



 

Setarea de noi standarde 
Standardul European EN 13060 definește și aprobă 3 clasificări de bază pentru ciclurile de 
sterilizare cu abur ale autoclavelor mici. 

 
„Este esențial ca sterilizatorul și 
echipamentul asociat să fie utilizate 
exclusiv pentru sterilizarea produselor 
pentru care acestea au fost proiectate. 
Alegerea sterilizatorului, a ciclului de 
sterilizare sau a calității serviciilor oferite 
pot fi nepotrivite pentru o anumită 
încărcătură de instrumente. De aceea, 
potrivirea unei anumite proceduri de 
sterilizare pentru un anumit produs 
trebuie verificată prin validare” EN 13060.  
 
 
Autoclavul STATIM Clasă-S respectă și 
continuă să îndeplinească toate cerințele 
standardului internațional EN 13060. 

 
Siguranța validării sterilizării  
Autoclavul STATIM Clasă-S este un  
sterilizator recunoscut în sensul în care este 
validat din punct de vedere microbiologic de 
către institute independente de cercetare și 
testat pentru anumite instrumente. Aceste 
teste includ majoritatea brandurilor mari de 
piese de mână. 
 
Acum puteți face o verificare de control a 
ciclurilor de sterilizare ale STATIM utilizând 
un dispozitiv de testare și monitorizare PCD 
– Process Challenge Device. Dispozitivul 
este proiectat special pentru a fi utilizat 
împreună cu sterilizatorul rapid STATIM. 
Conform Clauzei nr. 7.1.3. a standardului EN 
13060:2004 (care specifică faptul că dacă 
unele teste nu sunt aplicabile din anumite 
motive fizice pentru concepte de 
sterilizatoare personalizate, producătorul 
poate folosi proceduri și/sau teste specifice 
alternative pentru a demonstra complianța cu standardul). SciCan a proiectat dispozitivul 
STATIM PCD pentru a demonstra că parametrii de sterilizare solicitați și validați în timpul 
testărilor microbiologice sunt într-adevăr obținuți. 

Tipul 
de 

ciclu 

Descrierea utilizării aprobate 
de către EN 13060 

S 

Sterilizarea produselor conform 
recomandărilor producătorului de 
autoclav incluzând produse neîmpachetate 
fără tubulatură și cel puțin unul dintre 
următoarele: produse poroase, instrumente 
mici poroase, lumeni înguști, instrumente 
simple cu tubulatură, produse împachetate 
individual, produse împachetate multi-strat 

N Sterilizarea produselor fără tubulatură 
neîmpachetate 

B 

Sterilizarea tuturor instrumentelor 
împachetate și neîmpachetate, fără 
tubulatură și cu tubulatură și produse 
poroase conform testelor de încărcare 
descrise în acest standard 

Caseta STATIM vă oferă o metodă aseptică și confortabilă pentru 
transportul instrumentelor sterilizate. 



 

Cu o verificare de rutină utilizând dispozitivul PCD STATIM, sunteți siguri că sterilizatorul 
STATIM îndeplinește provocarea de a vă asigura că dumneavoastră, personalul clinicii și 
pacienții dumneavoastră sunteți protejați împotriva infecțiilor încrucișate de la instrumentele 
contaminate. 
 
STATIM documentează, de asemenea, ciclurile validate. Un microprocesor computerizat 
întrerupe ciclul dacă unul dintre parametrii de temperatură, presiune sau timp nu sunt 
respectați. Puteți fi siguri de acest lucru prin urmărirea simplă a instrucțiunilor de pe panoul 
de control al sterilizatorului. Operarea complet automată va rezulta în sterilizarea tuturor 
instrumentelor dumneavoastră fără tubulatură, cu tubulatură, împachetate sau 
neîmpachetate. 
 
 
 
 
Un dispozitiv de testare și  
monitorizare STATIM PCD  
este disponibil pentru a permite  
validarea ciclurilor de sterilizare  
direct în cabinet. 

 
 
Diferența pe care o face STATIM 
 
Atractiv, compact, de încredere și blând 
 
Autoclavul rapid STATIM Clasă-S este un sterilizator suficient de mic încât se potrivește în 
mod confortabil în orice spațiu din cabinet. Îl puteți amplasa direct pe mobilier sau în 
interiorul mobilierului, întrucât acesta generează puțină căldură și face extrem de puțin 
zgomot. Este un echipament atractiv, bine proiectat, estetic care se încadrează perfect în 
decorul unui cabinet modern. 
 
STATIM este blând cu instrumentele reutilizabile precum piese de mână cu fibră optică, 
clești ortodontici, instrumente endodontice, ace de seringi, freze stomatologice. Sistemul 
STATIM de injecție a aburului oferă o temperatură constantă și evacuează aerul care 
cauzează coroziuni în autoclavele convenționale. Autoclavele rapide STATIM funcționează 
doar cu apă proaspătă distilată la fiecare ciclu, prevenind formarea ruginii și depunerea bio-
contaminanților. De asemenea, la finalul fiecărui ciclu, o pompă de aer încorporată permite 
pătrunderea în camera de sterilizare a aerului curat, filtrat și uscat, reducând și mai mult 
umiditatea. 
 
Ușoară, cu pereți subțiri, caseta STATIM promovează încălzirea și răcirea rapide, reducând 
la minimum timpul general de procesare a instrumentarului și diminuând expunerea 
instrumentarului la căldură. 
 



 

Încărcarea instrumentelor în casetă 
 
Aranjați instrumentele pe grilajul casetei într-un mod cât mai rarefiat posibil. 

 
 
Apă proaspătă distilată 
 
STATIM funcționează cu apă proaspătă distilată la fiecare ciclu, deoarece 
este blând cu instrumentele și componentele echipamentului. SciCan setează 
cele mai înalte standarde și cele mai riguroase politici privind calitatea apei. 
Dacă apa distilată nu se încadrează în intervalul 1-10 micro-siemens/cm, 
sterilizatorul nu va porni. STATIM are un senzor intern de conductivitate al 
apei care monitorizează constant calitatea apei și atenționează utilizatorul 
când limitele sunt depășite. 
 
Distilatorul Aquastat asigură cea mai rapidă și consecventă modalitate de a obține apă 
proaspătă distilată. 
 
Ușor de utilizat și de întreținut 
 
Panoul de control LED este foarte simplu de utilizat datorită funcționării intuitive a tastaturii și 
a afișării prompte a mesajelor pentru utilizator. STATIM rulează, de asemenea, programe de 
auto-diagnosticare – dacă intervine o problemă, aceasta va fi imediat afișată pe ecranul 
panoului electronic, lucru care este foarte reconfortant pentru utilizator. 

 
Start 

 
O simplă apăsare de buton 

pornește procesul de 
sterilizare 

 
 

Stop 
 

O simplă apăsare de buton 
poate întrerupe oricând 

procesul de sterilizare, în 
orice stadiu ar fi acesta* 

 

Indicator de nivel 
 

Un indicator de nivel foarte 
bine proiectat asigură 

setarea corectă a 
sterilizatorului 

*Utilizatorul trebuie să verifice pe display stadiul sterilizării instrumentelor. Instrumentele trebuie verificate cu atenție și 
dacă sunt umede (în cazul instrumentelor puse la sterilizat împachetate), acestea trebuie reîmpachetate și sterilizate din 
nou. 



 

O privire mai de aproape asupra 
caracteristicilor STATIM 2000S 
 

Caseta cu pereții subțiri 
permite încălzirea și 
răcirea rapidă. 
 
 
 

Sistemul de admisie și 
evacuare asigură injecția 
rapidă și riguroasă a 
aburului și purjarea 
aerului din casetă. 
 

Designul schematic de 
eliminare forțată a aerului 
cu purjare combinată. 
 
 
 

Senzorul intern de 
conductivitate al apei 
monitorizează constant 
calitatea apei și 
atenționează utilizatorul 
când limitele sunt 
depășite. 
 
 
 
 

Documentarea ciclurilor 
de sterilizare este 
disponibilă prin 
intermediul unei 
imprimante opționale sau 
data logger***.  
 
 
 
 
 
 

Un filtru biologic reține 
bacteriile și sporii mai 
mari de 0,3 μm și nu le 
permite accesul în 
camera de sterilizare în 
timpul ciclului de uscare. 
Un sistem eficient de 
filtrare a aerului include și 
accesul facil la filtre 
pentru înlocuirea rapidă a 
lor.

*** În condiții normale de păstrare, un document termic va rămâne lizibil pentru minimum 5 ani. Condițiile de 
păstrare normale includ evitarea expunerii directe la soare, asigurarea unei temperaturi ambientale sub 25°C și a 
unei umidități moderate (umiditate relativă 45-65%).  

Referință Directiva pentru dispozitive medicale 
EN 13060: 2014 Sterilizatoare mici cu abur 
EN 61010-1: 2010 Cerințe de siguranță Partea 1: Cerințe generale 
EN 610-2: 2015 Cerințe de siguranță Partea 2-040: pentru sterilizatoare cu abur 
EN 61326-1: 2013 Cerințe EMC  
 

STATIM este compliant cu toate cerințele standardelor internaționale. 



 

Comparați rezultatele: 
 

Autoclavele rapide STATIM 2000S și STATIM 5000S îmbunătățesc semnificativ 
eficiența proceselor prin cicluri mai scurte de sterilizare.  
 

Buton Numele ciclului Încărcătura 
(maximă) 

Temp. 
sterili-
zare 

Timp 
sterili-
zare 

(min.) 

Timpul ciclului* (mm:ss) 
Unitate caldă 

(încărcare 
maximă) 

Unitate rece 
(încărcare 
maximă) 

 Instrumente neîmpachetate 
fără tubulatură (N) 

2000: 1,0 kg 
5000: 1,5 kg 

134° C 3,5 min 2000: 6:45 
5000: 8:45 

2000: 9:15 
5000: 13:15 

Instrumente neîmpachetate 
cu tubulatură (S) 134° C 3,5 min 2000: 8:05 

5000:10:50 
2000: 11:45 
5000: 17:30 

Instrumente neîmpachetate 
cu tubulatură (S) 134° C 18 min 2000: 22:35 

5000: 25:20 
2000: 26:15 
5000: 32:00 

 

Instrumente împachetate cu 
tubulatură (S)** 134° C 3,5 min 2000: 10:40 

5000: 15:30 
2000: 15:35 
5000: 24:00 

Instrumente împachetate cu 
tubulatură (S) 134° C 18 min 2000: 25:10 

5000: 30:00 
2000: 30:05 
5000: 38:30 

 

Cauciuc/Plastic (S) 
0,4 kg 

121° C 15 min 2000: 18:40 
5000: 20:20 

2000: 20:15 
5000: 22:50 

Cauciuc/Plastic (S) 121° C 30 min 2000: 33:40 
5000: 35:20 

2000: 35:15 
5000: 37.50 

 

Ciclu doar uscare  Nu reprezintă un ciclu de sterilizare 

 
*Uscare nu este inclusă. ** Ciclu pentru testul de verificare de rutină (STATIM PCD). 
 

STATIM 5000S  
 
STATIM 5000S are o capacitate de procesare mai 
mare în comparație cu STATIM 2000S grație 
dimensiunilor mai mari ale casetei. Ciclurile de 
sterilizare sunt cu 20% în medie mai îndelungate 
decât ale autoclavului STATIM 2000S având în 
vedere dimensiunea și capacitatea casetei. Având 
un autoclav STATIM 5000S puteți steriliza într-o zi 
mai multe instrumente decât într-un sterilizator 
Clasă B grație eficienței ciclului de 11 minute 
pentru instrumentele neîmpachetate ale 
sterilizatorului STATIM 5000S. Sterilizatorul este 
un echipament suficient de compact, încât îl puteți 
amplasa în zona de tratament a pacienților și este 
ideal pentru cabinetele și clinicile mai mari.  
 
STATIM 5000S este complet automatizat. Selectați unul dintre cele 7 programe de sterilizare 
cu o singură apăsare de buton și ciclul de sterilizare va porni imediat. Un microprocesor 
avansat va controla toate funcțiunile aparatului și va menține condițiile optime pentru 
sterilizare, de la Start la Final.  



 

 
Cod produs Accesorii pentru STATIM 2000S/5000S 
01-100008A  Casetă STATIM (2000S)  01-101613S Casetă STATIM (5000S) 
01-1000028S Garnitură casetă STATIM (2000S) 01-101649S Garnitură casetă STATIM (5000S) 
01-101657S  Hârtie imprimantă (Cutie 10 role)   
01-108341  Dispozitiv de testare STATIM Helix    
99-108332  Rezerve PCD 134°C/3,5 min (250 bucăți)  
2OZPLUS  STAT-dri 2 oz.    
01-102119S Filtru biologic (aer)   
01-108262S Coș instrumente STATIM 2000S 01-108263S Coș instrumente STATIM 5000S 

 
Piese de mână validate pentru sterilizare în autoclavul STATIM 
STATIS Turbină și piesă de mână 
Bien-Air Bora L 
Kavo Gentle Power 25 LPA, Gentleforce 7000C, Intramatic 

LUX3, 20 LH, Super-Torque LUX/640 B 
NSK ATL 118040, PanaAir, Ti-Max 
Midwest Tradition 
Sirona T1 Classic, S 40 L, T1 Control, TC3 
STAR 430 SWL 
W&H Trend HS, TC-95RM, Trend LS, WD-56, WA-99 LT 

(împachetate), WS-75 (împachetate) 
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Tabel specificații 2000S & 5000S STATIM 2000S STATIM 5000S 
Dimensiunile echipamentului: Lungime: 

Lățime: 
Înălțime: 

48,5 cm 
41,5 cm 
15 cm 

55 cm 
41,5 cm 
19 cm 

Dimensiunea casetei (Externe): 
(include mânerele) 

Lungime: 
Lățime: 
Înălțime: 

41 cm  
19,5 cm 
4 cm 

49,5 cm  
19,5 cm 
8 cm 

Dimensiunea casetei (Interne): Lungime: 
Lățime: 
Înălțime: 

28 cm 
18 cm 
3,5 cm 

38 cm 
18 cm 
7,5 cm 

Volumul camerei de sterilizare: 1,8 l 5,1 l 
Volumul rezervorului: 4,0 l 4,0 l 
Greutate (Fără apă): 21 kg 33 kg 
Spațiu necesar: Partea superioară: 

Părțile laterale: 
Partea din spate: 

5 cm 
5 cm 
5 cm 

5 cm 
5 cm 
5 cm 

Spațiu necesar pentru scoaterea casetei: 48 cm 57 cm 
Cantitate minimă în rezervorul de apă: 550 ml 550 ml 
Valoarea PRV (supapei de suprapresiune): 3 BAR 3 BAR 
Conexiune electrică: 220 - 240V, 50/60 Hz, 6 A 220 - 240V, 50/60 Hz, 6 A 
Curent:  Curent alternativ Curent alternativ 
Clasă de protecție: Clasa I Clasa I 
Protecție: acoperită acoperită 
Temperatură de operare ambientală: 5°C - 40°C 5°C - 40°C 
Nivel de zgomot: 56 dB – Mediu 

65 dB – Vârf  
56 dB – Mediu 
65 dB – Vârf 

Umiditate relativă: 80% maxim 80% maxim 
Altitudine maximă: 0-2000 m 0-2000 m 
Consum maxim de apă: 268 ml/ciclu 564 ml/ciclu 
Presiunea de operare ambientală: 70kPa – 106kPa 70kPa – 106kPa 
Calitatea recomandată a apei <5 ppm <5 ppm 
Conductivitate <10 µs <10 µs 
Căldura totală emisă 1.047.000 Joule max 1.645.000 Joule max 
Încărcare maximă cu rezervorul plin și încărcare maximă a 
casetei 

30.571 N/m2 51.291 N/m2 

Instrumentele din tabel au fost 
testate de către agenții terțe. 
Aceste teste indică faptul că 
instrumentele semi-critice și critice, 
incluzând aici piesele de mână 
dentare, pot fi sterilizate 
împachetate sau neîmpachetate, 
cu excepția cazurilor indicate. 
 


