DSC8000
hasta güvenliği için endoskobunuzun
kurutma & koruma ve saklanması

DSC8000
yüksek düzey

Koruma

Endoskoplarınızın güvenligi ve
korunması için benzersiz bir sistem
ÇARPMALARA KARŞI ÖZEL KORUYUCU KAP
Herbir endoskop, spesifik olarak dizayn edilmiş kaplarda
güvenle saklanır. Tepsi profili hava sirkülasyonunu ve
etkili kurutmayı garanti eder. Kap dizaynı, endoskopların
elle direkt işlenmesini engelleyerek çapraz ve çevresel
kontaminasyon riskini azaltır.

CE MARK / EN 16442 uyumlu *

ENDOSKOPLARINIZ MİKROBİYOLOJİK
OLARAK GÜVENLİ
HEPA filtrelenmiş hava tüm kanallardan
ve endoskop çevresinden geçerken UV-C
lambalarının germisit etkisi de tüm raflara
etki etmektedir.

arttırılmış

Performans

SERIE 3

SERIE 4

SERIE

Servisinizin yükünü en uygun şekle getirmek
İŞ AKIŞINI İYİLEŞTİRME
Endoskopunuz her an (sabahları, acil durumlarda, hafta sonları vb.) kullanıma hazır durumdadır. Bu durum için DSC8000 arabirimi, gerçek zamanlı depolama verilerini her
endoskop için sağlamaktadır. Siz de iş akışınızı ve endoskop kullanım önceliklerinizi
anında yapabilirsiniz.
DERİNLEMESİNE İZLEME
DSC8000 yüksek güvenlik seviyesinde anlık olarak tüm paramatreleri izlemeyi sağlar: endoskop bağlantıları, kanallardaki hava basıncı, filtre tıkanması, UV-C lambalarındaki aksaklıklar.

ZAMAN KAZANIMI İÇİN AYNI
KONNEKTÖR KULLANIMI
Manipülasyonu azaltmak ve tekrar
işlemeden saklamaya kadar olan
süreçte yanlış bağlantıları önlemek
amacı ile konnektörler endoskoba
bağlı olarak kalır. Soluscope reprocessor den DSC8000 ‘e: Yalnızca tek
konnektör.

Endoskoplar için Kurulama ve Saklama Kabini
Kullanımı

Kolay cihaz

Ekibinize gelişmiş bir
konfor sunmaktadır
ÇABA GEREKTİRMEYEN CİHAZ
DSC8000’nin hızlı anlaşılabilmesi ve hızlı kullanımı için
sahip olduğu grafik arayüzü, kolaylık sağlamaktadır.
Taşınabilir kap, endoskop bağlantılarının hızlı yapılarak
işlemlerin çabuklaştırılmasını sağlamaktadır.
Geniş camlı güvenlik kapısı, istenen endoskopların kısa
sürede belirlenmesinı ve erişimini kolaylaştırmaktadır.
TAM İZLENEBİLİRLİK
Gömülü izlenebilirlik sisteminde kimlik tespiti için barkod okuyucu, elektronik
fiş içeren yazıcı ve taşınabilir belleği bulunmaktadır.
DSC8000, IT Soluscope data yönetim sistemi ile uyumludur.

* Eurofins Biotech-Germande laboratuvarı tarafından onaylanmış

Organizasyonunuzu
optimize etmek için
komple çözüm
TAŞIMA
Soluscope Trolley hasta işlem odasından endoskop uygulama
bölümüne kadar endoskopların transferi için tasarlanmıştır.
Özel şeffaf kapaklı kaplar sayesinde endoskopların güvenli
bir şekilde transferleri sağlanır. Soluscope taşıma çözümü,
güvenli bir şekilde günlük rutini kolaylaştırır.
SAKLAMA
Soluscope Rack en az alanda 10’a kadar kap saklama kapasitesine sahiptir.
SERVİS
Satış sonrası hizmet birimi, cihazınızdan en iyi verimi alabilmeniz için paketleme ve eğitim hizmetini sunmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kapasite
Valide edilmiş saklama
süresi
Endoskop kaydı

8 endoskop

Elektrik kaynağı

220-240 V / 50 Hz veya 220 V / 60 Hz

Hava kaynağı

Gömülü kompresör veya medikal/teknik
havaya bağlantı

7 güne kadar
150 a kadar

Endoskobun dış yüzeyine
HEPA Filtre / Germicidal UV-C lambaları
hava uygulamaları
Kanal içlerine hava
HEPA Filtre (kompresörlü model) veya
uygulamaları
Medikal / Teknik hava
Barkod okuyucu - Yazıcı - Çıkarılabilen
İzlenebilirlik
hafıza kartı - IT Soluscope (isteğe bağlı)
Modeller
Tek kapı / İçten geçmeli
90 x 64 x 202 cm (Kompresör)
Boyutlar (E x B x Y)
90 x 64 x 205 cm (medikal / teknik hava)
Ağırlık
170 kg

Veri yönetimi
çözümü
The DSC8000 genel izlenebilirlik yazılımı olan ve veri yönetimini ve anlık olarak endoskop veri tabanına erişimi
sağlayan IT Soluscope ile uyumludur.
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SOLUSCOPE KOMPLE ÇÖZÜM
Soluscope esnek endoskopların yeniden işlenmesi için komple bir çözüm önermektedir.
Bu yeniden işleme sürecinin her aşaması için ürünler sunmaktadır.
Günlük yükü azaltmak amacıyla her bölüm kullanımı kolay ve etkili olarak onaylanmıştır.

yetkili satıcı

Soluscope ürünleri, Avrupa ve uluslararası normlara uygun
olup, CE işareti taşımaktadır. ISO 9001 2015 versiyonu ve ISO
13485 2016 versiyonu sertifikalıdır ; Soluscope sürekli olarak
müşterilerinin taleplerini özenle karşılamakta kararlıdır.

Ürünlerimiz, broşürdeki görsellerinden farklılık gösterebilir.
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