Tørke- og lagringssystem

Tørking og lagring

ENDODRY

™

EN HØYERE STANDARD FOR TØRKING OG
LAGRING AV ENDOSKOPER
SØRG FOR AT DE FLEKSIBLE
ENDOSKOPENE DINE FORBLIR
TØRRE OG SIKRE UNDER LAGRING

MAKSIMER PASIENTSIKKERHET

Tørke- og lagringskabinettet tvinger kontinuerlig
HEPA-filtrert luft gjennom alle endoskopkanaler,
slik at endoskopet blir tørt og væskefritt.

• Redusert håndtering av endoskop minimerer
rekontaminering og optimerer infeksjonskontroll

• K
 ontinuerlig ventilasjon fjerner rester av fukt som kan
føre til bakterievekst

Tørke- og lagringskabinettet bruker kassetter til å
minimere berøring og mulig rekontaminering.

• Ved å unngå frakobling og gjentilkobling av
endoskopkanaler til tilkoblingsblokker er du sikret
riktig tilkobling, samtidig som du sparer tid

• S
 irkulering av tørr, instrumentklassifisert, filtrert luft
gjennom hver endoskopkanal og rundt den ytre hylsen
sikrer at endoskopet er tørt før bruk

• SMART-lys (grønt, blått, rødt) for rask
kabinettstatusidentifisering

• Den korte tørkesyklusen forbedrer endoskopets omløpstid

DATAADMINISTRERING SIKRER
SAMSVAR MED ENDOSKOPETS
TØRKESYKLUS

BESKYTT FLEKSIBLE ENDOSKOPER
MOT SKADE
Kassettsystemet hindrer fri bevegelse av distalspissen,
og beskytter endoskopet under transport og lagring.
• T
 ransportering av fleksible endoskoper i kassetter
reduserer endoskopskader og tilknyttede reparasjoner
med 25-30 %
• R
 ask og effektiv overføring fra automatisert
endoskopreprosessor til lagringskabinett gjennom
kassettsystemet

Kontinuerlig dataovervåkning gir detaljert informasjon
om tørkestatusen for alle endoskoper.
• Kontinuerlig luftsirkulasjon kontrollerer kabinettets
temperatur og luftfuktighet
• Strekkodeskanner gjør det lettere å lokalisere
endoskop-ID og endoskopbrett; berøringsskjermen
sikrer rask visualisering
• SMART Connect-datagrensesnitt med with
ADVANTAGE PLUS-reprosessor og CANEXIS™
sporingssystemløsning for integrert arbeidsflyt

KAN TILPASSES INSTITUSJONENS
BEHOV
Plassbevisst design tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner,
slik at den passer til kravene til enhver institusjon.
• F
 ås i ensidige og gjennomgående modeller (frontog bakdør), for adskilling av våte og tørre områder
• K
 ompatibelt med ADVANTAGE PLUS™ reprosessortilkoblingsblokker for å øke avdelingens effektivitet
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DEN KOMPLETTE BESKYTTELSESSYKLUSEN
Som en global banebryter innen forebygging av infeksjoner er Cantel Medical den eneste som
leverer den komplette beskyttelsessyklusen, et fullverdig, proaktivt partnerskap dedikert til å
hjelpe deg med å eliminere risiko, effektivisere arbeidsprosessen og optimere suksessen din.

E OG FØLGE

•

ENDODRY

™

Tørke- og lagringssystem

Fargeberøringsskjerm
for rask identifisering av
endoskoplagringstid

Strekkodeskanner for enklere
identifisering av endoskop og operatør

SMART-tilkobling til
ADVANTAGE PLUS™
reprosessor og
CANEXIS™
programvare for
arbeidsflytadministrasjon
Kompatibel med ADVANTAGE PLUS
reprosessor-tilkoblingsbokker, hvilket
gjør avdelingen mer effektiv
Dørene kan låses
for å beskytte
endoskopbeholdningen

Tilgjengelig
med svingdør
mot venstre
eller høyre
Transportkassett for
endoskopbeskyttelse og
rekontaminasjonsforebygging

Gjennomgangs- og ensidige
modeller er tilgjengelig

Våt side

Tørr side

SPESIFIKASJONER FOR ENDODRY™ KABINETTET
Strømkrav

Mål

100-240 VAC, 50/60 HZ, Strømeffekt: 75 W,
Sikring: T2 A (innebygget enhet) 15 A (krets)

Sertifiseringer for elsikkerhet

75 H x 24 B x 22 D (tommer)
190 H x 60 B x 54 D cm
Svingdører 20,5 (tommer) 52 (cm)

IEC 61010-1:2010

Vekt

Driftstemperatur

375 pund (170 kg)

50 - 104 ˚F (10 - 40 ˚C)

Endoskopsporbarhet

Grensesnitt

CANEXIS™ programvare for
arbeidsflytadministrasjon

RJ45 (10/100 Mbit)

Luftkrav

74,8˝
(190 cm)

(Se tekniske dokumenter)
Instrumentklassifisert luft

BESTILLINGSINFORMASJON FOR ENDODRY™-KABINETTET
MODELLNUMMER

BESKRIVELSE

15122, 15123, 15124,
15125**

ADVANTAGE PLUS™ AER – gjennomgangsmodell

15120, 15121*

ADVANTAGE PLUS AER – ensidig inngang

DRY-2005, DRY 2006,
DRY-2007, DRY-2008*

DSD AER-plattform – gjennomgangsmodell

DRY-1003, DRY-1004*

DSD AER-plattform – ensidig inngang

CAS-1000

Endoskoptransportkassett i plast

14558

Endoskoptransportkassett i metall

** Tilgjengelig med svingdør mot høyre eller venstre
*Tilkoblingsblokker selges separat.
ADVANTAGE PLUS™ og ENDODRY™ er varemerker som tilhører Medivators Inc.
CANEXIS™ er et varemerke som tilhører Cantel Medical Corp.
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