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Ensiluokkainen.



Ensiluokkaiset tuotteet 
hammaslääkärin vastaanotolle.
Hammaslääketieteellisten instrumenttien puhdistuksessa Miele Professionalin pesu- ja 
desinfiointikoneet ja autoklaavit yhdistävät tuotteiden laadun ja hygieeniset tulokset tehok-
kaiksi prosesseiksi. Painopiste on aina materiaalin suojaamisessa ja siten instrumenttien 
arvon säilyttämisessä.

ENSILUOKKAINEN YHDISTELMÄ

Luota instrumenttiesi käsittelyssä Mielen ensiluokkaiseen kaksik-
koon: pesu- ja desinfiointikoneeseen ja autoklaaviin. Ne tarjoavat 
laadukkaiden ominaisuuksiensa ja suuren kapasiteettinsa ansiosta 
hygieeniset ja perusteelliset puhdistus- ja kuivausprosessit ja 
huolehtivat samalla turvallisuudesta, tehokkuudesta ja taloudelli-
suudesta.

360PRO HAMMASLÄÄKÄRIN VASTAANOTOILLE

Päivittäiseen työhön vastaanotoilla liittyy paljon puhtauteen ja 
hygieniaan liittyviä haasteita. Instrumenttien käsittelystä ja työ-
vaatteiden pesusta prosessien dokumentointiin: Miele tarjoaa 
tähän kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Näitä ratkaisuja ovat laaja 
tuotevalikoima sekä käyttötarkoituksen mukaan räätälöidyt 
varusteet ja Miele Professional -prosessikemikaalit, jotka 
kaikki on suunnattu vastaanoton henkilökunnan ja potilaiden 
tarpeisiin.



Miele Professionalin ensiluokkainen yhdistelmä vakuuttaa suorituskyvyllään ja turvallisuudellaan. 
Mielen 360PRO-ratkaisu, johon kuuluvat PG 8591 -pesu- ja desinfiointikone sekä Cube X 
-höyryautoklaavi, tarjoaa ensiluokkaista pesua ja kuivausta ja käsittelee instrumenttejasi 
hellävaraisesti. 

Ensiluokkaiset tuotteet 
järkevään hintaan.

CUBE X ‑AUTOKLAAVI,  
“PREMIUM”

• Pieni höyryautoklaavi, johon mahtuu kerralla jopa 5 sterilointi-
tarjotinta, kammion tilavuus 17 tai 22 l

• Käyttöä helpottava värillinen kosketusnäyttö

• Lyhyet sterilointiajat ja pieni energiankulutus EcoDry-kuivauk-
sen ansiosta

• Yksilöllinen käyttäjienhallinta - kätevä, kun käyttäjiä on useita

• Instrumentit nopeasti takaisin käyttöön, sterilointi kestää 
S-Fast-pikaohjelman ansiosta vain 13 minuuttia

PG 8591 PESU‑ JA DESINFIOINTIKONE,  
“EXCLUSIVE”

• Erinomainen suorituskyky yhdistyneenä kestävään 
tehokkuuteen

• Active DryPlus -kuumailmakuivaus koko kammiossa, 
optimaalisen hiukkassuodatuksen mahdollistava HEPA H13 
-suodatin

• Kaksi pesutasoa, joihin mahtuu yhteensä jopa 44 onttoa 
instrumenttia ja jopa 160 potilaan instrumenttisettiä 
(suupeili, täppäin ja pinsetit)

• Kattava lisävarustevalikoima eri käyttö tarkoituksiin

• Prosessidokumentointi ja täyttöeräprotokollat
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Immer Besser
Perheyhtiö Miele on perustamisvuodestaan 
1899 lähtien noudattanut selkeää filosofiaa, 
joka tiivistyy kahteen sanaan: 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 ammattikäyttäjälle varmuuden 
oikeasta hankinnasta.

Tunnustettua laatua
Tuotteiden ja palveluiden luotettavuus 
on peruste, jonka vuoksi asiakkaat yhä 
uudelleen valitsevat Mielen parhaaksi ja 
luotettavimmaksi brändiksi. Myös Mielelle 
toistuvasti myönnetyt kunniamaininnat, kuten 
MX Award, iF Award ja Red Dot Design 
Award sekä saksalainen kestävän kehityksen 
palkinto osoittavat, että yhtiö on onnistunut 
myös muotoilun, laadunvalvonnan ja luon-
nonvarojen järkevän käytön saralla.

Aitoa osaamista
Miele Professional on jo vuosikymmenten 
ajan kehittänyt ja valmistanut huippulaa-
dukkaita pesulakoneita, astianpesukoneita, 
pesu- ja desinfiointikoneita sekä autoklaave-
ja. Huolellisesti valikoidut varusteet, kattavat 
neuvontapalvelut ja nopeat vasteajat mah-
dollistava laaja huoltoverkosto varmistavat 
koneiden parhaan mahdollisen suoritusky-
vyn, kapasiteetin ja käytön taloudellisuuden.

Vieraile verkkosivuillam-
me ja tutustu kattavaan 
valikoimaamme.

www.miele.fi/professional


