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FULL CIRCLE OF PROTECTION
Cantel, wereldwijd leider in infectiepreventie, is de enige die de
volledige beschermingscyclus levert. Een volwaardig, proactief
partnerschap dat u helpt om risico’s te elimineren, operationele
efficiëntie te stroomlijnen en uw succes te optimaliseren.

Cantel introduceert met trots de SURESTORE™
endoscoop opslag en transport
Het SURESTORE™ endoscoop opslag en transport systeem is ontworpen in Groot-Brittannië en geproduceerd door
onze ervaren ingenieurs en technisch personeel. Het systeem is een geavanceerde oplossing voor ‘actieve’, aseptische,
langetermijnopslag en transport van endoscopen (inclusief GI- en operatiekamerscopen). Direct geconditioneerd door een
desinfecterende endoscoop reiniger, zoals de RAPIDAER™ en het ADVANTAGE platform, en zonder de noodzaak van
tijdverslindend drogen aan de lucht, valideert de SURESTORE™ endoscoop opslag- en transportoplossing elke scoop voor
een opslag tot 100 dagen.
Het unieke design en de technologie van de SURESTORE™ endoscoop opslag- en transportoplossing levert binnen 10
minuten een ‘klaar voor de patiënt’-verpakte endoscoop.
SURESTORE™
Endoscoop opslag en transport

ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru
Endoscoop reprocessor

CLEANASCOPE™
Systeem voor transport
& kortetermijnopslag

Geconditioneerde
verpakte
endoscoop

Ziekenhuistransport

Nationaal en
regionaal transport

DROGEN EN OPSLAAN
Bacteriën vormen een belangrijk risico tijdens het transport en het bewaren van endoscopen.
Cantel’s transport-, doorgeef- en opslagoplossingen zijn ontworpen om endoscopen te
beschermen, kruisbesmetting te reduceren en vocht in de endoscoop kanalen te elimineren.
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Zichtbare informatie over de
voortgang van de cyclus en
afzonderlijke monitoring

Handige bediening van
het aanraakscherm

Afgedekte tray voor veilige en betrouwbare
endoscoop opslag (compatibel met
CLEANASCOPE™)
Afsluitbare laden met toetsenbord
voor het invoeren van nieuwe
informatie en verborgen
compacte pc voor ruimtebesparing

Compatibel met CLEANASCOPE
steriele hoezen voor het
verminderen van potentiële
kruisbesmetting

Volledige traceerbaarheid mogelijk
via print

Grote afsluitbare opslaglade en
verborgen veilige chemie opslag

Afzonderlijk te
vergrendelen rolwielen

De SURESTORE™ endoscoop opslag en transport is een oplossing die zorgt dat scopen eenvoudig kunnen worden
voorbereid voor tijdens noodsituaties, buiten de normale werkuren, tijdens het weekend, en voor endoscopie
werkzaamheden off-site. De scopen kunnen naar verschillende afdelingen in het ziekenhuis, of naar andere sites worden
getransporteerd met behulp van de TRAVELSCOPE™ transportkoffer.
• Gevalideerde opslag 100 dagen lang

• Veilige en robuuste opslag

• Onafhankelijk monitoringsysteem

• Ruimte besparende opslagoplossing

• Minder endoscoop slijtage

• Onafhankelijk gevalideerd door Biotech Germande

• Flexibele transport oplossing

• Getest met meerdere endoscoop merken

• Volledig traceerbare cyclusgegevens

• Kan als vervanging dienen voor het droogproces in
een droogkast.

• Snel en eenvoudig in het gebruik

Productspecificaties SURESTORE™ endoscoop opslag en transport

Specificatie
SURESTORE™
Endoscoop opslag en transport

Model
Conditioneringstijd
(begin tot einde)

1220mm (h)

Ongeveer 8 minuten (lumen scopen)
Ongeveer 2 minuten (niet-lumen scopen)

Afmetingen

545mm (b) x 690mm (d) x 1 220mm (h)
(960mm excl. scherm)

Stroomvereisten

13 A 220 - 240 V

Operationele vereisten

Volledig mobiele unit op vier vergrendelbare rolwielen

Installatieruimte

De unit heeft geen aanvullende ventilatieruimte
nodig en kan dus tegen een wand of tussen andere
apparatuur worden geplaatst.

Validatie

Biotech Germande en NFS 98-030

545mm (b)
690mm (d)

SURESTORE™ endoscoop opslag en transport bestelinformatie
Onderdeelnummer
100600
		
		
		
		
		

Beschrijving

Units per doos

1 x SURESTORE™ opslag- /transportuni
1
12 x SURESTORE™ trays
1 x 5 liter N-SURE™ oplossing
50 x SURESTORE™ hoezen			
45 x SURESTORE™ steriele verzamelpads
50 x CLEANASCOPE™ steriele afdekhoezen

100602

N-SURE™ oplossing 5 l

1

100604

SURESTORE™ hoezen

50

100728

SURESTORE™ steriele verzamelpads

225

100606

SURESTORE™ trays

700344

SURESTORE™ trackinglabels

200018

SURESTORE™ HEPA-luchtfilter

103580

CLEANASCOPE™ steriele afdekhoezen

100521

TRAVELSCOPE™ transportkoffer

1
400
1
200
1

SURESTORE™, CLEANASCOPE™, TRAVELSCOPE™, en N-SURE™
zijn gedeponeerde handelsmerken van Cantel (VK) Limited.
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