
Вироби Фірми «Медібурн» - прилади для знищення використаних виробів медичного призначення і матеріалів.

Шановні панове!

  

 Вашій увазі пропонується абсолютно новий, екологічно чистий спосіб утилізації медичних
відходів шляхом спалювання. Установка "Медібурн" виробництва американської фірми
Elastec Inc. є іноваційною системою, призначеної для експлуатації в умовах невеликих
лікувальних установ. Вона дозволяє ефективно утилізувати медичні відходи (включаючи
інфіковані та патологічні) з мінімальними витратами..

  

Експлуатація установки може здійснюватися персоналом установ після проходження
короткого інструктажу. Процес спалювання відбувається автоматично, відповідно до
попередньо заданим оператором робочим циклом.

  

  Можлива утилізація наступних медичних матеріалів: 
        Текстиль   Марля, бінти, тампони, бахіли, одяг і таке інше.  
    Пластмаса   Мішки для сміття, пластикові контейнери, системи для внутрішнього введення препаратів, з`єднувальні трубки різноманітних систем, емності для взяття зразків на аналізи і таке інше.  
    Папір   Одноразові халати, листки бумаги, зволожуючі рушники, бумажні рушники і таке інше.  
    Анатомічні   Частини тіла та тканини тіла.  
      

  

Одна порція завантаження установки "Медібурн" становить близько 0,23 куб. м (230
літрів), що дорівнює переробці 150 кг медичних відходів за 12 годин роботи установки. У
силу різної щільності утилізованих матеріалів обсяг завантаження може бути більше або
менше зазначеного. Після переробки обсяг залишкових матеріалів становить близько 5%
початкового об'єму утилізованих відходів. Зола і залишкові продукти переробки
видаляються за допомогою спеціального інструменту (входить в комплект постачання
агрегату). Передбачена можливість видалення золи безпосередньо в сміттєві
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контейнери або мішки. Процес утилізації повністю ізольований від навколишнього
середовища, тобто утилізація відбувається у термічних реакторах без доступу кисню .

        Основні вимоги для підключення установки:
Електроенергія - 220 V
Паливо– дизельне. 
Розміщення - на рівній поверхні, не ближче 2-х метрів від найближчих будівель.   Технічні характеристики:
Вага: 900 кг.
Висота: 2,25 м.
Ширина на підставці:1,07 м.
Довжина: 1,5 м.   
    Витрати палива та електроенергії:
Паливо на 1 годину - 18 літрів (залежно від виду утилізованого матеріалу витрати палива можуть бути більше або менше зазначеного)   Терміни поставки:
2 місяці з моменту замовлення  
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