Kompletny zestaw
do podłączania endoskopów

SCOPE BUDDY

®

Urządzenie do przepłukiwania kanałów | Mycie ręczne*
Uchwyt montażowy
naścienny

Zasilanie elektryczne

Wymiary urządzenia do
przepłukiwania kanałów endoskopowych SCOPE BUDDY®

Czas płukania

9,5 W. x 6 Sz. x 8 Gł. (cali)
(24,1 W. x 15,2 Sz. x 20,3 Gł. (cm)

Wyświetlacz cyfrowy z dotykowym
panelem sterującym

Waga urządzenia

Ciśnienie w układzie

10 funtów (4,5 kg)

Wbudowany obwód bezpieczeństwa

Wymagania elektryczne

Wskaźniki realizacji cyklu

110 – 230 V, 50/60 Hz

Ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne

Certyfikaty bezpieczeństwa
elektrycznego

Lokalizacja urządzenia

Norma UL 61010-1
CANADA/USA C22.2 Nr 61010-1
ETL i cETL

0 – 99 minut

Regulacja czasowa

9.5˝
(24.1 cm)

Montaż na blacie stołu lub na ścianie
(uchwyt w komplecie)

Gwarancja
Jeden rok

Prędkość tłoczenia płynu
1 litr/minutę

Informacje dotyczące składania zamówień na urządzenie
do przepłukiwania kanałów SCOPE BUDDY®
Numer Modelu

Opis

EFA-US-G

Ameryka Północna

EFA-IN-G

reszta świata

8˝
(20.3 cm)

6˝
(15.2 cm)

Informacje dotyczące zamawiania wyposażenia dodatkowego
Numer części

Opis

78399-669

Kompletny zestaw do podłączania endoskopów

75227-679

Cylinder miarowy

* Urządzenie SCOPE BUDDY przeznaczone jest wyłącznie
do przepłukiwania kanałów endoskopowych podczas
etapu mycia ręcznego.

Informacje dotyczące składania zamówień na detergent
Numer części

Opis

ML02-0106

Detergent INTERCEPT ® 4 kanistry/opakowanie o pojemności
jednego galona)
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PEŁNY ZAKRES OCHRONY

MANUAL CLEAN

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.

Mycie ręczne jest istotne dla usuwania zanieczyszczeń biologicznych i przygotowania endoskopu do dezynfekcji wysokiego poziomu. W celu uzyskiwania optymalnych rezultatów produkty i detergenty służące do mycia
ręcznego zostały zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu ich w pierwszym decydującym etapie do skutecznego
usunięcia drobnoustrojów na endoskopach przed ich reprocesowaniem.

SCOPE BUDDY

®

Endoscope Flushing Aid | Manual Clean*

Jednolite płukanie endoskopów bez użycia rąk
Zmniejszenie ryzyka urazów związanych
z wykonywaniem powtarzalnych ruchów

Detergent INTERCEPT® zapewnia doskonałe
i skuteczne mycie endoskopów

• Zastępuje powtarzalne i pracochłonne ostrzykiwanie
kanałów

• Szybki, jednominutowy czas kontaktu

• Łatwa obsługa bez użycia rąk zmniejsza konieczność pracy
manualnej
• Zapewnia stały przepływ płynu przez wszystkie kanały
endoskopowe

Zapewnienie jednolitego płukania
• Ciągły, regulowany czasowo przepływ płynu zapewnia
powtarzalność procesu płukania endoskopów
• Ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne po zakończeniu procesu
• Kompatybilność ze wszystkimi wiodącymi markami
endoskopów
• Może pracować z istniejącymi zlewami; Kompaktowy
rozmiar umożliwiający montaż na blacie stołu lub na ścianie
• Spełnia lub przewyższa wymagania producentów
endoskopów w zakresie objętości płukania kanałów

Skraca czas płukania
• Dokładnie przepłukuje większość endoskopów w czasie
35 sekund
• Przepłukuje wiele kanałów endoskopowych jednocześnie
• Szybko i cicho przetłacza płyn przez kanały endoskopowe

• Niskopieniąca, obojętna formuła pH bezpieczna w użyciu
w odniesieniu do endoskopów
• Efektywna kosztowo skoncentrowana formuła obniża
koszty pojedynczego użycia

Możliwość wyświetlenia
czasu płukania
endoskopów

Możliwość ustawienia
czasu przez użytkownika

Ostrzeżenia dźwiękowe
i wizualne po zakończeniu
procesu

Uruchomienie/
zatrzymanie pracy
jednym dotykiem

Możliwość łatwego
i szybkiego
wykonania
połączeń rurowych

*Urządzenie SCOPE BUDDY
przeznaczone jest wyłącznie
do przepłukiwania kanałów
endoskopowych podczas
etapu mycia ręcznego. Nie jest
natomiast przeznaczone do
ręcznego mycia endoskopów.

