
Helautomatisk vaskemaskin for to eller fire endoskop, med innebygd spritfunksjon.

ADVANTAGE PLUS®
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Brukervennlig betjening
• Enkel og oversiktlig betjening.

• Enkel tilkobling av skop i unik konnektorblokk.

• Enkel og håndfri åpne-/lukkefunksjon for vippelokk.

• 2-delt informasjonsdisplay i ”trafikklys”-farger.

• Ergonomisk utforming.

1) Betjeningspanel
2) Konnektorblokk 
3) Skjerm

Effektiv

1) Enkel rengjøring av alle overflater
2) Sprit, såpe og kjemi er lett tilgjengelig

• HEPA-filter sikrer bakteriefritt skyllevann.

• Direkte utlufting av låsbare vaskekamre.

•  Automatisk selvdesinfeksjon av alle de innvendige  
delene av vaskemaskinen og filtersystemet.

•  Kassettsystem kom binert med tørkeskap  
eliminerer bakterievekst i skopet. 

•  Brukeroverført kontaminering av skop kan  
forhindres ved hjelp av kassettsystem.

Hygiene

• Innebygd strekkode- og chip-identifikasjonssystem.

• Raskt valg av vaskeprogram og sikker registrering av vaskedata.

• Automatisk spriting av skop etter vask.

• To vaskearmer reduserer ventetiden og minimerer skopbehovet.

• Kassettsystem optimerer arbeidsprosessen og skåner skopene.

1) Strekkodeskanner. Innlesing av operatør m.m.
2) Strekkodeskanner. Innlesing av skoptype m.m.
3) Kassettsystem som følger skopet i hele prosessen.



• Teknisk fjernsupport via modem eller LAN fra MTA eller Decotron.

•  Managementdatabase-software muliggjør statistiske analyser av 
 vaskeprosessen fra en eller flere maskiner.

• Landsdekkende serviceorganisasjon.

• Modulbaserte service- og driftsavtaler.

• Vi tilbyr undervisning og forskjellige kurs for personale og MTA.
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•  Overholder EU-standarden (EN-ISO-15883-4).

•  Full sporbarhed av vaskeprosessen og  operatører.

•  Moduloppbygning og to vaskekamre sikrer  
høy oppetid.

•  ”Sprayhead”-teknologi som reduserer forbruk av 
pereddikesyre, såpe og vann.

• Vasker alle typer skop uansett fabrikat.

1) Sprayhead i funksjon
2) Strekkodescanner. Registrering av bruker

3) Norsk skjermtekst

Teknik

Sikkerhet

Service

• Elektronisk lås sikrer mot utilsiktet åpning av vaskekammeret.

• Individuell koding av hvert enkelt skop sikrer korrekt vaskeprosedyre. 

•  Dedikert konnektorblokk til hvert enkelt skop sikrer at alle kanaler er  
tilkoblet og blir korrekt behandlet.

• Dokumentasjonssystemet sikrer sporbarhet for hele vaskeforløpet.

• Sikker transport og oppbevaring av skopkassetter i EndoDRY tørkeskap.

•  Kommunikasjon mellom vaskemaskin og tørkeskap sikrer mot utilsiktet  
oppbevaring av urene skop (SMART connect option).

1) Konnektorblokk
2) SMART connect 

3) Sikker oppbevaring i tørkeskap
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Tørkeskap
• Skopene kan oppbevares i opp til syv dager i tørkeskapene.

• Tørkeskapene leveres enkeltsidige eller med gjennomstikk.

• Kassetter følger skopet i hele syklusen og beskytter skopene under transport.

•  Oppbevaring av 8-16 skop pr. skap. 

• Måler kun 60 x 190 x 54 cm.

• Tørkeskapet registrerer og overvåker liggetiden for skopene.

•  Kan leveres med mange tilvalgsfunksjoner: HIS interface, dobbeltskop,  
Smartlight, Smart Connect og Sensor System.

1) Tidsstyring av skop
2) Kassettsystem med skop- og konnektorblokk
3) Tørkeskap med tidsstyring og plass til 8 kassetter

Annet
•  Decotron forhandler forbruksmateriell til vaskemaskinen:  

Rapicide PA pereddikesyre og Intercept såpe.

•  Intercept er et godkjent vaskemiddel til alle skoptyper og kan  
også brukes til manuell rengjøring. 

•  Decotrons selgere og teknikere hjelper gjerne med innredningsforslag. 

1) Transportvogn til kassetter
2) Rapicide PA kjemi
3) Intercept såpe
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