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BETROUWBARE RESULTATEN



COMPLETE CIRCLE OF PROTECTION

Cantel, wereldwijd leider in infectiepreventie, levert als enige de volledige 
beschermingscyclus. Een volwaardig, proactief partnerschap dat u helpt om risico’s te 
elimineren, operationele efficiëntie te stroomlijnen en uw succes te optimaliseren.S
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REPROCESSING High-level desinfectie is de hoeksteen van infectiepreventie. De reinigings- 
en desinfectie-technologieën van Cantel zijn ontworpen om de veiligheid van de patiënt 
te verzekeren door naleving van de meest strikte normen voor hoogwaardige desinfectie. 
Optimalisering van de workflow, de compatibiliteit met een verscheidenheid aan endoscopen 
en de betrouwbaarheid en consistentie maken onze producten uniek.

CANTEL IS UW PARTNER IN DE 
STRIJD TEGEN GEZONDHEIDSZORG 
GERELATEERDE INFECTIES.

Gezondheidszorg gerelateerde infecties zijn een ingewikkeld 

en aanhoudend probleem in gezondheidszorginstellingen.  

Het is van cruciaal belang om het risico op infectie te 

verminderen voor patiënten die een endoscopie ondergaan.  

Er zijn meer gezondheidszorg gerelateerde infecties 

en uitbraken gekoppeld aan het gebruik van besmette 

endoscopen dan aan enig ander medisch apparaat.1

Met meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van 

infectiepreventie kent Cantel de complexiteit van het 

reinigen en desinfecteren van endoscopen. Cantel biedt een 

uitgebreid assortiment van producten voor het reinigen en 

desinfecteren van endoscopen, waaronder reinigings- en 

desinfectiemiddelen, reinigings- en desinfectiemachines, 

transportsystemen, droog- en opslagkasten en 

traceringssystemen voor endoscopen. 

Ons ecosysteem van producten, diensten en opleidingen hangt 

samen met onze Complete Circle Of Protection: een programma 

ter preventie van infecties dat is ontworpen om u te helpen 

de workflow te bevorderen, de efficiënte op de afdeling te 

verbeteren en de risico’s op infecties te verminderen.

MEER DAN 35 
JAAR BEWEZEN 
EN VERTROUWDE 
ERVARING IN HET 
REINIGEN EN 
DESINFECTEREN 
VAN ENDOSCOPEN

INTUÏTIEF ONTWERP

Het fysiek scheiden van de schone en vuile omgeving 

op de plek waar endoscopen worden gedesinfecteerd, 

is een wereldwijd erkende best-practice binnen de 

infectiepreventie.2 Het verminderd het risico op 

menselijke fouten, afleiding en onbedoelde misstappen, 

die mogelijk resulteren in het contamineren van een 

reeds gedesinfecteerde endoscoop.

VERTROUWDE TECHNOLOGIE

De ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru reinigings- en 

desinfectiemachine maakt gebruik van bewezen 

technologie. Deze technologie is reeds toegepast in de 

ADVANTAGE PLUS™ reinigings- en desinfectiemachine 

en heeft zich bewezen als een “best-in-class” en 

consistente oplossing voor het reinigen en desinfecteren 

van endoscopen.

EFFICIËNTE WORKFLOW

De ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru reinigings- en 

desinfectiemachine maakt een eenzijdige workflow mogelijk. 

De efficiëntie van de afdeling wordt verbeterd door 

middel van een consistente en herhaalbare werkwijze om 

endoscopen te desinfecteren. Hierdoor worden menselijk 

fouten tijdens het reinigen van endscopen verminderd.

BETROUWBARE RESULTATEN

De ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru reinigings- en 

desinfectiemachine verbeterd de compliance met de 

bestaande richtlijnen voor reiniging en desinfectie van 

endoscopen.2,3,4 Het is klinisch bewezen dat de meest 

gebruikte typen endoscopen effectief gereinigd worden 

met een betrouwbaar eindresultaat.5

INNOVATIEVE REINIGING 
EN DESINFECTIE



EEN REVOLUTIONAIRE OPLOSSING VOOR EEN EVOLUTIONAIR PROCES
Als medische apparatuur steeds geavanceerder wordt, moeten onze methoden voor het reinigen en desinfecteren van 
endoscopen ook verbeteren. Het ontwerp van de ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru reinigings- en desinfectiemachine 
ondersteunt een efficiënte workflow waardoor menselijke fouten, afleiding en vergissingen tijdens het reinigings- 
en desinfectieproces kunnen worden verminderd. Door de fysieke scheiding tussen de vuile en schone omgeving 
tijdens het reinigen en desinfecteren, ontstaat een eenzijdige workflow en kan het risico op het contamineren van een 
reeds gereinigde endoscoop worden verminderd. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat voor elke procedure veilige 
endoscopen beschikbaar zijn voor de patiënt.

Continue bewaking van 
het kanaal en detectie van 
verstoppingen garanderen 
dat alle endoscoopkanalen 
zorgvuldig zijn 
gedesinfecteerd.

Handelingen zijn 
eenvoudiger door de 
handige draagcassette en 
dit helpt om beschadiging 
en contaminatie van de 
endoscoop te voorkomen.

Handenvrije bediening en 
automatische start van de 
cyclus voor infectiepreventie 
en gebruiksgemak.

Geautomatiseerde 
documentatie en rapportage 
over de cyclus. Te integreren 
met de CANEXIS™
workflow oplossing voor 
endoscopie voor actieve 
controle en verificatie van 
processen.

Diagnostiek op afstand zorgt 
voor snelle en efficiënte 
technische ondersteuning en 
dienstverlening, waardoor 
de beschikbaarheid van 
de reprocessor wordt 
geoptimaliseerd.

Ergonomisch ontwerp en 
grote, gemakkelijk te vullen 
bassins zorgen voor meer 
gebruikersgemak.

Dubbele asynchrone 
bassins bieden snelle en 
efficiënte doorvoer van de 
endoscopen.

RFID-lezer en barcodescanner 
voor snelle en nauwkeurige 
gegevensinvoer (bijv. 
identificeren van endoscoop, 
bediener, patiënt en arts) 
voor cyclusbeheer en 
traceerbaarheid.

Continue lektesten  
tijdens de cyclus.  
High-level desinfectie van 
lekkende en beschadigde 
endoscopen vóór gebruik.

Uitschuifbare lade biedt 
gemakkelijke toegang om 
chemicaliën toe te voegen. 

Duidelijke visuele weergave van 
realtime informatie over de cyclus. 



Elektrische veiligheidscertificering 
ETL Intertek genoteerd #75811

UL-norm 61010-1

EN-norm 61010-1

CSA/CAN-norm C22.2, nr. 61010-1

Elektrische vereisten
230 VAC ± 10%: één fase, 60 Hz, 1800 Watt

Afmetingen
200 cm H x 131,6 cm B x 79,2 cm D (78 ¾” H x 51 ½” B x 31 ¼” D)

Gewicht
400 kg (882 lbs)

Watertoevoer
Minimumdebiet: 1,32 GPM (5 LPM) bij 30 tot 87 PSI (2 tot 6 bar)

Watertemperatuur: 25˚C

Luchttoevoer
58 tot 145 psi (4 tot 10 bar). Min. debiet 1,5 cfm (0,71 l/s)

Optionele luchtcompressor beschikbaar

ADVANTAGE PLUS™ PASS-THRU REINIGINGS- EN 
DESINFECTIEMACHINE BESTELINFORMATIE

MODELNUMMER BESCHRIJVING

ADVPT-3005 ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru reinigings- en 
desinfectiemachine, 230 (met luchtcompressor)

ADVPT-3006 ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru reinigings- en 
desinfectiemachine, 230 (zonder luchtcompressor)

ACCESSOIRES

ONDERDEELNUMMER BESCHRIJVING

ML02-0115 RAPICIDE™ PA hoogwaardig desinfectiemiddel
4 flessen/doos – 2 Deel A, 2 Deel B

ML02-0145 INTERCEPT™ PLUS-detergens (2 flessen/doos)

CAS-1000 Kunstof cassette voor de endoscoop

014558 Metalen cassette voor de endoscoop

ADVANTAGE PLUS™, RAPICIDE™ en INTERCEPT™ zijn 
handelsmerken van Medivators Inc.
CANEXIS™ is een handelsmerk van Cantel Medical Corp.

78¾” 
(200 cm) 

51½” (131,6 cm) 
31¼” (79,2 cm)

Vuile zijde

Schone zijde

ADVANTAGE PLUS™ PASS-THRU REINIGINGS- EN 
DESINFECTIEMACHINE SYSTEEMSPECIFICATIES
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