SERIE TEE
TEE probları için
otomatik yeniden
işlemci

SERIE TEE

Akıllı

teknoloji
Döngü 1
süresi

14
dakika

Performansınızı TEE cihazımızla
geliştirin
TEE PROBLARI İÇİN TASARLANDI
Serie TEE, transözofageal ekokardiyogram problarını temizlemek ve dezenfekte etmek için
eşsiz bir çözümdür.
İLERİ DEZENFEKSİYON SİSTEMİ
Serie TEE, probun daldırılmış distal ucunu suya dayanıklı olmayan tutacaktan ayıran yenilikçi
bir tasarıma sahiptir. Yeni çapraz bulaşma önleme sistemi, dezenfekte edilmiş probun
kontamine olmuş yüzeyle temas riski olmaksızın Serie TEE'den çıkarılmasını garantiler. Güçlü
dönme akışı, probun temizleme ve dezenfekte etme kimyasıyla tamamen temas etmesini
sağlar.
PAZARDAKİ EN KISA DÖNGÜ SÜRESİ
Sadece 14 dakikalık bir döngü ile Serie TEE, saat başına 4 kullanıma hazır prob sunar.

CE İŞARETİ / EN ISO 15883-1 uyumlu

36 cm

Ergonomik

cihaz

En yüksek standartlarda
koruma ve kolaylık
TÜM SEVİYELERDE GÜVENLİK
Kullanıcı için: Kimyasalların günlük kullanımı artık yok. Hermetik kapak sayesinde
duman çıkmaz.
Prob için: Ortalama sıcaklıkta beş dakikalık temas süresi olan düşük konsantreli bir
dezenfektan, prob ömrünü uzatır.
Hasta için: Dahili barkod okuyucu ve yazıcı sayesinde, izlenebilirlik verileri her bir
döngünün sonunda TEE probunun iyi işlem gördüğünün ve kullanıma hazır
olduğunun kanıtlayarak yazdırılır.
ÇALIŞMA KONFORU
Oldukça kompakt (36 cm / 14 inç genişliğinde) ve entegre tekerlekleri sayesinde
mobil olan Serie TEE sessizdir ve küçük özel uygulamalara monte edilebilir. Hızlı
kurulum üç aşamada gerçekleştirilir: güç kaynağı, su girişi ve su çıkış bağlantısı.
Makinenin özel yüksekliği, kullanıcılar için çalışma sırasında konforlu ve ergonomik
bir pozisyon sağlar.

otomatik TEE prob yeniden işlemcisi

valide edilmiş

Etkinlik

Kimya
YÜKSEK PERFORMANSLI TEK KULLANIMLIK
KİMYASALLAR

Soluscope P
Proteinleri sabitlemeyen minimum efektif
konsantrasyonlu,%5 perasetik asit bazlı
dezenfektan. Temas süresi: 5 dakika
Soluscope A
Soluscope P'ye antikorozif katkı maddesi
Soluscope C+
Perasetik asit bazlı dezenfektan (Soluscope P) ile
uyumlu, asidik bir ön-dezenfektan temizleyici.
Bakteri mikropları ve biyofilmler üzerinde
optimal etkinlik için özel olarak hazırlanmıştır.

Tam su arıtımı
SU ÖN FİLTRELEMESİ
Serie TEE iki ön filtre seti sayesinde, su kalitesi fark etmeksizin
mikroorganizmalardan kaynaklı kontaminasyon riskini önler.
Yerleşik ve sürece tamamen eklenmiş ön filtreleme ünitesi,
son su filtresi ile beraber, bütün makine ile birlikte kendinden
dezenfekte edilmiştir.
0.2 μm SON SU FİLTRESİ
0.2 μm son su filtresi Serie TEE’ye bakteri içermeyen su temin
edilmesini sağlar.

Kuruluşunuzu optimize
etmek için eksiksiz bir
çözüm
TAŞIMA
Soluscope Trolley probları işlemden
inceleme odasına sevk etmek için
tasarlanmıştır. Transparan kapaklı
özel tepsisi taşıma sırasında probları
güvenli bir şekilde saklar. Soluscope
transport solution günlük rutininizi
güvenli şekilde kolaylaştırır.

SAKLAMA
Soluscope Rack kısıtlı
bir alanda 10 tepsiye
kadar saklayabilir.
HİZMETLER
Satış sonrası hizmet, ambalaj ve eğitim cihazdan en iyisini
almanız için tasarlanmıştır.

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR
Her döngü için kapasite
1 prob
Yeniden işleme döngü süresi 14 dakika (döngü 1)
Yeniden işleme sıcaklığı
35 ila 40 ° C
Temas süresi / dezenfeksiyon5 dakika
Barkod okuyucu- Yazıcı- TRS Modül
İzlenilebilirlik
(seçenek)
1 x 220-240 V
2 x 220-240 V
Elektrik bağlantısı
30 mA diferansiyel güç kesici ile
Elektrik frekansı
50 Hz
Maksimum tüketim
16 A
Su beslemesi
Musluk suyu
Su basıncı
2.5 - 4 bar
Su akış hızı
4 L / dak minimum
Su sertliği
10 ile 30 TH (100 to 300 mg / L CaCO3)
Su pH'ı
6.5 - 9
Kirlilik indeksi
<3
36 x 70 x 110 cm (kapalı kapak)
Boyut (E x B x Y)
36 x 70 x 143 cm (açık kapak)
Boş ağırlık
50 Kg
70 Kg
Dolu ağırlık

Veri yönetimi
çözümü
Opsiyonel olarak Serie TEE, elektronik veriyi
otomatik olarak toplayan ve kaydeden
izlenebilirlik platformu olan Soluscope TRS ile
donatılabilir. IT Soluscope ile birlikte kullanılarak,
elektronik izlenebilirlik belgelerini toplamak,
gerçek zamanlı endoskop veri tabanınıza
ulaşmak, Soluscope ekipmanınızı gözlemek ve
günlük çalışma uygulamalarınız optimize etmek
hiç bu kadar kolay olmamıştı.
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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.
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Soluscope products are compliant with European and
international norms, and are CE marked. ISO 9001 version
2008 and ISO 13485 version 2003 certified, Soluscope is
continuously committed to satisfying its clients rigorous
demands.
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