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Wymiary

Numer części

Opis produktu

103470

Wózek na 5 tac (tace w komplecie) 88,2 W. x 64,1 Sz. x 56,3 Gł. (cm)

103466

Wózek na 6 tac (tace w komplecie) 102,8 W. x 64,1 Sz. x 56,3 Gł. (cm)

103467

Wózek na 10 tac (tace w komplecie) 161,2 W. x 64,1 Sz. x 56,3 Gł. (cm)

161,2cm

102,8cm

88,2cm

“Zabrudzony endoskop należy przetransportować do obszaru reprocesowania w
zamkniętym pojemniku, który zapobiega
narażeniu personelu, pacjentów i środowiska
na potencjalne drobnoustroje.”
Komitet ds. Zapewnienia Jakości w Endoskopii ASGE
(ASGE Quality Assurance in Endoscopy Committee), 2011
oraz Normy Kontroli Zakażeń przy Reprocesowaniu Giętkich Endoskopów Żołądkowo-Jelitowych SGNA (SGNA
Standards of Infection Control in Reprocessing of Flexible
Gastrointestinal Endoscopes) 2012

Informacje dotyczące realizacji zamówień na wkłady
i akcesoria CLEANASCOPE®
Numer części

Opis produktu

Elementów w opakowaniu
200 wkładów/opakowanie

103585

Zestaw wkładów sterylnych

103604

Podajnik (montowany na ścianie)

1

103456

Taca

1

103457

Pokrywa tacy, przezroczysta

1

CAS-1000

Kaseta

1

“Sterylny system wkładów jednorazowych
jest jednym z najważniejszych powodów,
dla których wiele placówek wdraża system CLEANASCOPE® - wkłady oznaczone
kolorystycznie eliminują domysły w procesie
reprocesowania endoskopów”
Libby Thomson, była pielęgniarka główna Bowel Cancer
Screening Centre i pielęgniarka endoskopowa
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PEŁNY ZAKRES OCHRONY

SUSZENIE I MAGAZYNOWANIE

Jako globalny lider w zakresie zapobiegania zakażeniom, tylko firma Cantel
Medical zapewnia Kompletny Zakres Ochrony, pełnowartościowe aktywne
partnerstwo, które ma na celu wspomaganie usuwania ryzyka, usprawnianie
wydajności operacyjnej i osiąganie jak najlepszych wyników.

Drobnoustroje stanowią istotne ryzyko dla endoskopów podczas transportu i magazynowania.
Rozwiązania Cantel w zakresie transportowania, suszenia i magazynowania służą ochronie cennego wyposażenia,
zmniejszają możliwość powstania zanieczyszczenia krzyżowego, usuwają wilgoć z kanałów endoskopowych
i kontrolują wilgotność.
Jak wiadomo, wilgotność lub zawilgocenie w kanałach endoskopowych przyczynia się do wzrostu drobnoustrojów.
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Jasna identyfikacja endoskopów czystych i zabrudzonych
Tace są doskonale dopasowane do
wyprofilowanej górnej części wózka

Pewność to wiedza, że wszystko jest czyste
w mgnieniu oka
System transportu i ktrótkotrwałego magazynowania CLEANASCOPE®
zapewnia ochronę dla endoskopów i innego wrażliwego wyposażenia dzięki
zminimalizowaniu czynności dokonywanych na endoskopach i ograniczenie
kontaktu z zanieczyszczeniami przenoszonymi w powietrzu.
Jego opatentowana konstrukcja tworzy środowisko ochronne dla każdego
zdezynfekowanego endoskopu. Wkładki w kolorze zielonym (czysty)
i czerwonym (zabrudzony) umożliwiają niezwłoczną identyfikację czystego
i zabrudzonego wyposażenia.
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System zapewnia możliwość
bezpiecznego krótkotrwałego
przechowywania czystych
endoskopów i wyposażenia.

Trzyczęściowy, jednorazowy,
sterylnie opakowany system
wkładek zmniejsza możliwość
zanieczyszczenia krzyżowego.

Dostępne są twarde pokrywki
zapewniające dodatkową
ochronę podczas transportu
poza oddział.

Duże koła jezdne umożliwiają
łatwy i swobodny transport.

Dostępny w wersji z 5, 6 i 10 tacami.

Zoptymalizowany przepływ endoskopów maksymalnie zwiększa
możliwość zapobiegania zakażeniom.
Tacę należy uzupełnić o sterylną nakładkę
i włożyć czysty endoskop oraz zwiniętą
czerwoną nakładkę.

SUSZENIE
I PRZECHOWYWANIE

ENDOSKOP
REPROCESOWANY

Przykryć tacę zieloną sterylną nakładką
oznaczoną napisem “CZYSTY”, co oznacza
endoskop gotowy do uzytku u pacjenta.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
ENDOSKOPU
GOTOWY DO UŻYCIA U PACJENTA

Po tej procedurze, przepłukać
i przetrzeć endoskop przy użyciu
detergentu INTERCEPT i umieścić
zabrudzony endoskop na tacy.
Zakryć tacę przy użyciu czerwonej
nakładki w celu jasnej identyfikacji
endoskopu
“ZANIECZYSZCZONEGO”.

POMIESZCZENIE
ZABIEGOWE

ZANIECZYSZCZONY TRANSPORT

MYCIE RĘCZNE

BEZPIECZNE UMIESZCZENIE W MYJNI

