SERIE 1

küçük güzeldir

SERIE 1

Güvenli

herşey ve herkes için

Herşey bir sistem içerisinde
TÜM AŞAMALARDA MONITÖRIZASYON

GÜVENLI SÜREÇ

Serie 1 her yeniden işleme döngüsünde tek kullanımlık
kimyasalların doğru miktarda tüketilmesini sağlar. Bu da
kullanıcı ve hasta güvenliği için sürekli bir güvenlik sağlar.
Serie 1 döngüsü sırasında endoskop bütünlüğünü korumak için otomatik sızıntı testi yapılır.
Güvenlik sensörü, cihaz çalışırken kapağın doğru kapatıldığından emin olunmasını sağlar.

Suyun mikrobiyolojik kalitesi, 0,2 μm
terminal filtre ve isteğe bağlı 3lü
ön filtre sistemi sayesinde garanti
edilir.
Serie 1, herhangi bir kontaminasyondan korunmak için otomatik self
dezenfeksiyon döngüsüne sahiptir.

CE MARK / ISO 15883 - 1&4 uyumlu

Sade tasarim

ve ergonomik

Kompakt cihazda en iyi teknoloji
İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ DİZAYN

KULLANIMI KOLAY VE OTOMATIK SÜREÇ

Serie 1, yalnızca güç kaynağına ve su giriş /
süreç çıkışına bağlantı yapılarak kurulabilmektedir. Mobil ve kompakttır ve tüm
alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Cihazın
ön panelinden, kimyasal ürünler ve terminal filtrelerin, hızlı ve güvenli bir şekilde değiştirilmesi gerçekleştirilir.

Serie 1 dokunmatik ekran yenilikçi ve kolay
kullanımlı bir grafik arayüz sağlar.
Güvenli döngüleri başlatmak ve süreçteki
aşamaların anlık takibi için sadece ekrana
tıklayın.
Yazıcıdan, tüm döngüler için isteğe bağlı
çıktılar alınabilir.

otomatik endoskop reprocessor

valide edilmiş

Etkinlik

Kimyasallar
MÜKEMMEL ÖNERILER
Serie 1 Perasetik Asit (PA) ve Gluteraldehit (GTA) veya Ortofitalaldehit (OPA) dezenfektanlarını içeren mükemmel yelpazede kimyasal çözümler sunmaktadır.
Serie 1 / Soluscope kimyasalları komple sistemi, ISO15883-1&4 sertifikalı olarak
en az 22 dakika içinde güvenli bir süreci garanti eder (PA için, döngü 1).
ETKİLİ VE ÖZEL TEK KULLANIMLIK KİMYASALLAR
Tüm Serie 1 deterjan ve dezenfektanları çapraz uyumludur ve birbirleriyle kullanılabilir. Kısa temas süresi ve düşük konsantrasyon uygun sıcaklıkla birlikte,
piyasadaki tüm endoskoplar ile Serie 1 kimyasallarını uyumlu kılar.

DETERJANLAR

DEZENFEKTANLAR

SOLUSCOPE EZ

SOLUSCOPE PA

3 enzim kompleksli, yüksek performanslı deterjnan.
Köpüksüz formül.
Biyofilmler üzerinde etkilidir.

Perasetic Acit bazlı dezenfektan. 6 dakikada etkin, geniş
spektrumlu antimikrobiyal aktivite.
SOLUSCOPE GTA

SOLUSCOPE NW

Glutaraldehit bazlı dezenfektan. 10 dakikada etkin,
geniş spektrumlu antimikrobiyal aktivite.

pH-nötral, biyofilm oluşunu engelleyen yüksek performanslı
deterjan. Köpüksüz formül.

Ortofitalaldehit bazlı dezenfektan. 10 dakikada etkin,
geniş spektrumlu antimikrobiyal aktivite.

SOLUSCOPE OPA

Baglantılar
20 yıl boyunca toplanan verilere göre Soluscope bağlantıları,
eşsiz uyumlu konnektörlerdir. Soluscope konnektörleriı, Serie 1
ve endoskoplar arasında etkili, güvenli ve kanıtlanmış bağlantıyı
sağlamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Döngü kapasitesi
Döngü süresi
Sıcaklık
Dezenfektan temas süresi
İzlenebilirlik
Elektrik bağlantısı

Organizasyonunuzu
optimize etmek için
komple çözüm

Güç kaynağı
Maksimum harcama
Su girişi
Su basıncı
Su debisi
Su sertliği
Su pH
Fouling index
Boyutlar (E x B x Y)
Ağırlık (boş)
Ağırlık (dolu)

1 endoskop
22 dakika - PA (döngü 1)
26 dakika - GTA/OPA (döngü 1)
40 - 45 °C
6 dakika - PA
10 dakika - GTA/OPA
Yazıcı (isteğe bağlı)
1 x 220-240 V * veya 1 x 110-120 V *
* 30 mA diferansiyal güç kesici ile
220-240 V / 50 Hz • 110-120 V / 60 Hz
16 A
Çeşme suyu
< 4 bar (58 psi)
9 L / dak minimum
100-300 mg / L CaCO3)
6,5 - 9
<3
61,5 x 65 x 101 cm (kapak kapalı)
61,5 x 65 x 146,5 cm (kapak açık)
67 Kg
97 Kg

TAŞIMA
Soluscope Trolley, hasta işlem odasindan endoskop uygulama
bölümüne kadar endoskoplarin transferi için tasarlanmiştir.
Özel şeffaf kapakli kaplar sayesinde endoskoplarin güvenli
bir şekilde transferleri sağlanir.
Soluscope taşima çözümü güvenli bir şekilde günlük rutini
kolaylaştirir.
SAKLAMA
Soluscope Rack, en az alanda 10’ a kadar
kap saklama kapasitesine sahiptir.
SERVİS
Satiş sonrası hizmet birimi, cihazınızdan
en iyi verimi alabilmeniz için paketleme
ve eğitim hizmetini sunmaktadir.
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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.

Soluscope ürünleri, Avrupa ve uluslararası normlara
uygun olup, CE işareti taşımaktadır. ISO 9001 2008
versiyonu ve EN ISO 13485 2012 versiyonu sertifikalıdır ;
Soluscope sürekli olarak müşterilerinin taleplerini
özenle karşılamakta kararlıdır.

yetkili satıcı

Ürünlerimiz, broşürdeki görsellerinden farklılık gösterebilir

Soluscope SAS : 100, rue du Fauge - Z.I. Les Paluds - 13400 Aubagne - France
info@soluscope.com
+33 (0)4 91 83 21 22
+33 (0)4 91 83 21 10
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Günlük yükü azaltmak amacıyla her bölüm kullanımı kolay ve etkili olarak onaylanmıştır.

