ISA™
Fuldautomatisk étkammer vaskemaskine, med indbygget sprittefunktion.

Nem betjening
• Håndfri betjening af vippelåg
• Stor brugervenlig dansksproget touch skærm.
• Enkel tilkobling af skop i ny unik slangekobling.
• God ergonomi med lav læssehøjde, stort tilgængeligt vaskekammer.
• Praktisk kemiskuffe med let adgang til alkoholtank.

Billede af touch skærm

Effektivitet
• Vasker på under 20 minutter.
• Indbygget RFID-identifikationssystem.
• Hurtigt valg af vaskeprogram og sikker registrering af vaskedata.
• Mulighed for automatisk spritning af skop efter vask.
• Løbende lækagetest og fuld overvågning af samtlige kanaler.

Ilægning af endoskop

Hygiejne
• Fodpedal giver en enkel og håndfri betjening.
• Indbygget HEPA-filter sikrer bakteriefrit procesvand.
• Direkte udluftning fra vaskemaskinen.
• A
 utomatisk selvdesinfektion af alle de indvendige
dele af vaskemaskinen og filtersystemet.
• K
 an kombineres med vore forskellige
tørreskabsløsninger.

Åbning af vippelåg

Service
• Teknisk fjernsupport via modem eller LAN fra MTA eller Santax Medico.
• Managementdatabase-software muliggør statistiske analyser af vaskeproces.
• Landsdækkende serviceorganisation.
• Modulopbyggede service- og driftsaftaler.
• Vi tilbyder undervisning og forskellige kurser for personale og MTA.

Santax Medico har serviceafdelinger i København og Aarhus.

Sikkerhed
• Elektronisk lås sikrer mod utilsigtet åbning af vaskekammeret.
• Individuel kodning af hvert enkelt skop sikrer korrekt vaskeprocedure.
• Dokumentationssystemet sikrer sporbarhed af hele vaskeforløbet.
• Brugen af RFID minimerer risiko for menneskelig fejl.
• Hver vask afsluttes med udprint af vaskeforløb.

Printer, kemi, sæbe og alkohol.

Teknik
• O
 verholder EU-standarden
UNI EN-ISO-15883-1/4 & UNI EN TS 15883/5.
• Fuld sporbarhed af vaskeprocessen og operatører.
• L
 øbende lækagetest og overvågning af alle kanaler
på endoskopet
• ” Sprayhead”-teknologi som reducerer forbrug af
pereddikesyre, sæbe og vand.
• V
 asker alle typer fleksible skoper uanset fabrikat,
samt flere rigide skoper.
ISA vaskekammer

Tørreskabe
• Skoperne kan opbevares hængende i op til syv dage i tørreskabene.
• Tørreskabene fås som enkeltsidede eller som gennemstik.
• Opbevarer 8 skoper pr. skab og fylder kun 100 x 225 x 69 cm.
• Tørreskabet registrerer og overvåger liggetiden på skoperne.
• K
 an leveres med mange tilvalgsfunktioner: HIS interface, Smartlight
og Sensor System.

endoSTORE Vertical

Øvrigt
• S
 antax Medico forhandler forbrugsstoffer til vaskemaskinen:
ISASPOR® single shot 2 komponent pereddikesyre og
ISACLEAN™ multiensymatisk sæbe.
• Sæbe og kemi er mest aktive ved stuetemperatur.
• ISASPOR® kan sælges i hhv. 5 og 10 liters dunke.
• S
 antax Medicos sælgere og teknikere hjælper gerne
med indretningsforslag.

ISASPOR® single shot kemi

B: 100 x H: 225 x D: 69 cm

B: 70 x H: 140 x D: 65 cm

102,5 cm

Hovedkontor

Regionskontor

Santax Medico
Bredskifte Allé 11,
8210 Århus V

København:
Produktionsvej 3,
2600 Glostrup

Tlf.
70 13 30 20
Fax
70 13 30 22
Service 70 13 30 10

Info@santax.com
service@santax.com
salg@santax.com

www.santax.com

