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*Connectoren worden apart verkocht.

MEDIVATORS®, ADVANTAGE PLUS®, ENDORA® en ENDODRY™ zijn gedeponeerde handelsmerken en handelsmerken van Medivators Inc.

74.8˝ 
(190 cm) 

26.3˝ (60 cm)  

Elektrische voeding 
100-240 VAC, 50/60HZ, Ingangsvermogen: 120W, 
Zekering: T2A (in apparaat) 16A (gebouw) 

Luchttoevoer
Medische perslucht: 29 tot 145 PSI 
(2 tot 10 bar), maximumdebiet van 5 CFM (140/min),
nominale diameter: 6.25" (ca. 16 cm)

Bedrijfstemperatuur
10 - 40˚C (50 - 104˚F)

Interface
RJ45 (10/100 Mbit)

Gewicht

170 kg (375 lbs)

ENDODRY™-KAST SPECIFICATIES

Bestelinformatie
Beschrijving

Droogkast, doorvoermodel voor ADVANTAGE PLUS® AER

Droogkast, model met eenzijdige toegang voor ADVANTAGE PLUS AER

Droogkast, doorvoermodel voor DSD AER-platform

Droogkast, model met eenzijdige toegang voor DSD AER-platform

Transportcassette

21.3˝ (54 cm)  



ENDODRY
   Opslag- & droogsysteem



ENDODRY
   

De opslag- en droogkast van MEDIVATORS stuurt
onafgebroken HEPA-gefilterde lucht door alle 
endoscoopkanalen, wat een geheel droge 
endoscoop garandeert en het risico op groei van
bacteriën reduceert.

• Permanente ventilatie van de kanalen 
elimineert restvocht in de kast, wat tot groei
van bacteriën kan leiden

• Circulatie van droge HEPA-gefilterde perslucht
door elk kanaal en rond de buitenmantel zorgt
ervoor dat alle kanalen geheel droog zijn voor
gebruik  

• Korte droogcyclus verbetert ook de 
beschikbaarheid van de scopen

ENDODRY droogkast Doorvoer-deursysteem

Opslag- & droogsysteem



Verbeter uw risicomanagement door toename
van gegevensbeheer tijdens de opslag
Geïntegreerde sensoren en continue gegevensinvoer leveren
gedetailleerde informatie over de droogstatus van alle
endoscopen.

• Klimaatsensoren bewaken de temperatuur, vochtigheid,
droog- en opslagtijden voor elke endoscoop

• Barcode-scanner en aanraakscherm zorgen voor
consistente gegevensinvoer, endoscoop-tracking en
gebruikersautorisatie

• Opslagmonitoren registreren endoscoop-ID, operator-ID,
tijdstip van invoer/uitvoer, locatie in de kast en diverse
alarmmeldingen    

• Gegevensinterface met ADVANTAGE PLUS® Reprocessor
en ENDORA® Endoscope Tracking System.

Aanpasbaar aan de noden van uw instelling
Het ruimte-bewuste ontwerp is beschikbaar in
verschillende configuraties en stijlen om te voldoen aan de
eisen van elke instellin.

• Het rekkensysteem biedt plaats voor max. acht
endoscopen bij compacte basisafmetingen van ca. 61
x 54 cm (2’ x 1.75’)

• Configureerbare deurplaatsing optimaliseert het
gebruik van de ruimte in uw instelling

• Verkrijgbaar in een doorvoerdesign (voor- en
achterdeur) voor de scheiding van reine en onreine
zones 

• Compatibel met MEDIVATORS® ADVANTAGE PLUS of
DSD-connectoren om de efficiëntie in uw afdeling te
verhogen

Bescherm flexibele endoscopen tegen schade
De opslag- en droogkast van MEDIVATORS werkt met een stijf
cassettesysteem om te beletten dat het distale uiteinde vrij kan
rondslingeren en om de endoscoop te beschermen tijdens
transport en opslag.

• Transport van flexibele endoscopen in cassettes reduceert 
endoscoopschade en daarmee verbonden reparaties 
met 25-30%

• Minimale hantering door operatoren optimaliseert het 
infectiebeheer en vermindert het blootstellingsrisico van de
werknemer

• Geen loskoppelen of opnieuw aansluiten van
endoscoopkanalen aan cassetteconnector zorgt voor een
goede connectiviteit en tijdsbesparing    

• Snelle, efficiënte overdracht van de automatische 
endoscoopreprocessor naar de opbergkast via
cassettesysteem

Transportcassette

ENDODRY opslag- en droogsysteem

ENDORA endoscooptracking-systeem

Aanraakscherm


