
ADVANTAGE PLUS™ 
Endoscoop reinigings- en desinfectiemachine  

Reprocessing



VOOR DE REINIGING EN DESINFECTIE 
VAN MEERDERE SOORTEN ENDOSCOPEN

•   Compatibel met alle flexibele endoscopen

•   Gevalideerd voor de reiniging en desinfectie van 
TEE/TOEprobes, dilators, cystoscopen en half-
kritische starre scopen

CONTINUE CONTROLE VAN DE 
ENDOSCOOPKANALEN 
•   Garandeert correcte hookup verbinding

•   Controleert endoscoopkanalen op verstoppingen  

•  Garandeert dat alle kanalen correct worden 
gereinigd en gedesinfecteerd

REINIGINSCYCLUS VAN  
HOGE KWALITEIT

•   Waarborgt contacttijd 

•  Optimaliseert het desinfectie proces van de 
endoscoop 

•  Gedocumenteerde wascyclus

GEAUTOMATISEERDE LEKTEST

•  Maakt het mogelijk dat de endoscoop voorafgaand 
aan reparatie wordt gedesinfecteerd

•   Minimaliseert aan lekken gerelateerde 
reparatiekosten

•   Maakt het drogen van de endoscoopkanalen 
gemakkelijker

NETWERKEN EN DIAGNOSTIEK OP 
AFSTAND

•   Koppelingen met externe software pakketten 
beschikbaar

•   Verbind aan lokale of off-site server voor 
gecentraliseerde gegevensverzameling en 
praktische back-up 

•   Snelle technische ondersteuning via online 
diagnostiek en diagnostiek op afstand

RAPICIDE™ PA HOOGWAARDIG 
DESINFECTIEMIDDEL

•  Bewezen compatibiliteit met de endoscoop

•  Snellere beschikbaarheid van de endoscoop

•  Minder blootstelling voor de medewerker; 
milieuvriendelijk

•   Desinfectie met lage temperaturen en vrij van 
aldehyde

EEN BETROUWBARE EN GEAVANCEERDE  
REPROCESSOR VOOR ENDOSCOPEN VAN DE MARKTLEIDER

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.

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.



ADVANTAGE PLUS™ 
Reinigings- en desinfectiemachine voor endoscopen 

Barcodelezer voor snelle en
nauwkeurige gegevensinvoer.

Uitgebreid gegevensbeheer 
van de cyclus

Grote, eenvoudig te laden, onafhankelijke 
bassins met asynchrone werking en
geschikt voor alle flexibele endoscopen

Hoogwaardige
reinigingscyclus

Diagnostiek op
afstand voor efficiënt
onderhoud

Individuele
kanaalbewaking
voor endoscoop
en hookup

Handige cassette ter bescherming 
van de endoscoop en ter preventie
van kruisbesmetting

Visuele weergave van
real-time informatie over
de reiniging en desinfectie

Handenvrije dekselbediening biedt
gebruiksgemak en vermindert het risico 
op kruisbesmetting
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Afmetingen 
150 H x 114 W x 92 D cm (59 H x 45 W x 36 D inches)
Hoogte deksel: Open - 137 cm (54˝), gesloten - 97 cm (38 ˝)
Diepte met luchtcompressor: 95 cm (37,5˝) 

Gewicht
182 kg (400 lbs) 

Elektrische vereisten
100-240 VAC ± 10%: één fase, 50/60HZ; 1000 watt

Elektrische veiligheidscertificering 
ETL Intertek genoteerd #75811
UL-norm 61010-1
EN-norm 61010-1
CSA/CAN-norm C22.2, nr. 61010-1 

Watertoevoer
Minimumdebiet: 5 LPM (1,32 GPM) bij 2,4 tot 6 bar (5 tot 87 PSI)
Watertemperatuur:
(35 ˚C ± 2 ˚C) - Noord-Amerika; (25 ˚C ± 2 ˚C) - Internationaal
Hardheid: minder dan 200 ppm (12 gpg)
Pre-filter muurruimte: 66 H x 96 B x 15 D cm (26 H x 38 B x 6 D inch)

Afmeting bassin
48 H x 43 L x 18 D cm (19 B x 17 L x 7 D inch)

ADVANTAGE PLUS™ REINIGINGS- EN  
DESINFECTIEMACHINE BESTELINFORMATIE 

MODELNUMMER BESCHRIJVING

ADV-2005 ADVANTAGE PLUS™ RAP PA AIAR 20C met 
luchtcompressor 

ADV-2006 ADVANTAGE PLUS™ RAP PA 20C zonder  
luchtcompressor


