
ENDODRY™
 

Droog- en opslagsysteem 
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DE HOOGSTE NORM VOOR HET DROGEN EN 
BEWAREN VAN ENDOSCOPEN

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 efficientie te stroomlijnen en uw succes te optimaliseren.
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ZORG ERVOOR DAT UW FLEXIBELE 
ENDOSCOPEN VEILIG EN DROOG 
BLIJVEN TIJDENS OPSLAG

Het droog- en opslagsysteem stuurt een continue stroom  
van HEPA-gefilterde lucht door alle endoscoopkanalen. 
Hierdoor is de endoscoop gegarandeerd droog en vochtvrij.

•  Continue ventilatie elimineert achtergebleven vocht 
dat tot bacteriële groei kan leiden

•  Circulatie van droge, gefilterde lucht van instrumentkwaliteit 
door elk endoscoopkanaal en rond de buitenkant 
garandeert dat de endoscoop droog is vóór gebruik.

•  Een korte droogcyclus verbetert de doorlooptijd van 
de endoscoop

BESCHERM FLEXIBELE ENDOSCOPEN 
TEGEN BESCHADIGING

Het cassettesysteem voorkomt dat de distale tip beweegt 
en beschermt de endoscoop tijdens transport en opslag.

•  Het transport van flexibele endoscopen in cassettes 
vermindert beschadiging en daaraan gekoppelde 
reparaties met 25-30%

•  Snel en efficiënt transporteren van de reinigings- en 
desinfectiemachine naar het droog- en opslagsysteem 
door middel van het cassettesysteem

AAN TE PASSEN AAN DE BEHOEFTEN 
VAN UW LOCATIE

Ontworpen om rekening te houden met de beschikbare 
ruimte en verkrijgbaar in verschillende configuraties om 
tegemoet te komen aan de behoeften van uw locatie.

•  Beschikbaar in modellen die openen aan één zijde of 
beide zijden (voor- en achterdeur) om natte en droge 
gedeelten gescheiden te houden 

•  Compatibel met de ADVANTAGE PLUS™ reinigings- en 
desinfectiemachine en ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru 
reinigings- en desinfectiemachine voor meer efficiëntie 
op de afdeling

MAXIMALISEREN VAN DE 
PATIËNTVEILIGHEID

Het droog- en opslagsysteem maakt gebruik van cassettes 
om aanraking en potentiële contaminatie te minimaliseren.

•  Omdat medewerkers de endoscopen minder 
hanteren, wordt contaminatie geminimaliseerd en 
infectiepreventie geoptimaliseerd 

•  Er is geen loskoppeling en heraansluiting van de 
endoscoopkanalen met de hook-up nodig waardoor 
correcte verbinding en tijdbesparing worden gegarandeerd

•  SMART-verlichting (groen, blauw, rood) om snel de status 
van het droog- en opslagsysteem te kunnen controleren

GEGEVENSBEHEER ZORGT ERVOOR 
DAT DE DROOGCYCLUS VAN DE 
ENDOSCOOP WORDT NAGELEEFD

Voortdurende controle van de gegevens levert gedetailleerde 
informatie over de droogstatus van alle endoscopen.

•  Constante luchtcirculatie bewaakt de temperatuur en 
vochtigheid in het droog- en opslagsysteem

•  Barcodescanner voor eenvoudige identificatie van 
de endoscoop en de locatie van de endoscooplade. 
Touchscreen voor snelle visualisatie en bediening

•  SMART Connect-gegevensinterface met de 
ADVANTAGE PLUS™ reinigings- en desinfectiemachine 
of de ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru reinigings- en 
desinfectiemachine en de CANEXIS™ Geïntegreerde 
workflow oplossing voor de documentatie en 
traceerbaarheid van uw endoscopen CANEXIS™ 

Geïntegreerde workflow oplossingen



SMART Connect 
met ADVANTAGE 
PLUS™ reinigings- en 
desinfectiemachine of 
ADVANTAGE PLUS™ 
Pass-Thru reinigings- 
en desinfectiemachine 
en CANEXIS™ 
Geïntegreerde 
workflow  
oplossingen

Touchscreen voor snelle 
identificatie van de opslagtijd 
van de endoscoop 

Compatibel met de  
ADVANTAGE PLUS™ reinigings- 
en desinfectiemachine en 
ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru 
reinigings- en desinfectiemachine 
voor meer efficiëntie op uw afdeling

Handige draagcassette ter 
bescherming van de endoscoop en 
ter voorkoming van contaminatie

Vergrendelbare 
deuren 
beschermen de 
endoscopen in 
de kast

Barcodescanner voor eenvoudige 
identificatie van de endoscoop  
en bediener

Modellen verkrijgbaar die openen 
aan één of twee zijden

Verkrijgbaar met 
deuren die naar 
rechts of links 
opengaan

ENDODRY™
 

Droog- en opslagsysteem 



Elektrische vereisten 

100-240 VAC, 50/60 Hz,  
Ingangsvermogen: 75 W,  
Zekering: T2A (intern apparaat) 15 A (circuit) 

Elektrische veiligheidscertificering

IEC 61010-1:2010

Bedrijfstemperatuur

10-40 ˚C (50-104 ˚F)

Interface

RJ45 (10/100 Mbit)

Afmetingen 

75 H x 24 B x 22 D (inch)
190 H x 60 B x 54 D cm
Deur draait 52 cm (20,5 inch) uit

Gewicht 

170 kg (375 lbs)

Traceerbaarheid van de endoscoop 

CANEXIS™ Geïntegreerde Workflow Oplossingen 

Luchtvereisten

(raadpleeg technische documenten)  
Lucht van instrumentkwaliteit

Natte zijde      Droge zijde

74,8” 
(190 cm) 

21,3” (54 cm)

23,6” (60 cm)

SPECIFICATIES ENDODRY™-DROOG- EN OPSLAGSYSTEEM

BESTELINFORMATIE ENDODRY™-DROOG- EN OPSLAGSYSTEEM

MODELNUMMER BESCHRIJVING

15122, 15123, 15124, 
15125**

ADVANTAGE PLUS™ AER – Pass-thru-model

15120, 15121* ADVANTAGE PLUS™ AER - Eenzijdige ingang

CAS-1000 Kunstof cassette voor de endoscoop

14558 Metalen cassette voor de endoscoop

** Verkrijgbaar met deuren die naar rechts of links opengaan

*Hook-ups afzonderlijk verkrijgbaar. 
ADVANTAGE PLUS™ en ENDODRY™ zijn handelsmerken van Medivators Inc.
CANEXIS™ is een handelsmerk van Cantel Medical Corp.

www.cantelmedical.eu
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