Systeem voor transport & korte termijn opslag

Drogen en Bewaren

CLEANASCOPE

™

GEMAKKELIJK EEN ONDERSCHEID MAKEN
TUSSEN SCHONE EN VUILE ENDOSCOPEN
TIJDENS TRANSPORT EN OPSLAG.
Het CLEANASCOPE™ Systeem voor transport en korte termijn opslag beschermt uw endoscopen en
andere kwetsbare apparatuur door aanrakingen te minimaliseren en contact met luchtverontreiniging
te beperken. Het gepatenteerde design creëert een beschermende omgeving voor iedere
gedesinfecteerde endoscoop. Groene hoezen voor schone endoscopen en rode hoezen voor
vervuilde endoscopen maken onmiddelijk de status van de endoscoop duidelijk.
•

Driedelig, steriel afdekproces voor eenmalig gebruik

•

Karren beschikbaar voor twee, vijf, zes of tien bakken
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HET TRANSPORT VAN EEN ENDOSCOOP IN 4 GEMAKKELIJKE STAPPEN:

1

2

Dek de bak af met de
steriele afdekhoes en
zorg ervoor dat zowel
het binnenoppervlak
als de randen volledig
bedekt zijn.

Plaats de schone
endoscoop in de bak
met de steriele
afdekhoes voor
later gebruik.

3
Dek de bovenzijde van
de bak af met de steriele
groene hoes met de
markering ‘CLEAN‘
(schoon) om op een
eenvoudige manier aan
te geven dat de de
endoscoop klaar is voor
gebruik bij een patiënt.

4
Na de procedure voert u
de bedside cleaning uit
en legt u de endoscoop
in de bak. Dek de bak af
met de rode afdekhoes
om duidelijk aan te
geven dat de apparatuur
‘CONTAMINATED’ (vuil) is.

„Het afdeksysteem is een van de belangrijkste redenen waarom veel instellingen opteren voor het
CleanaScope™ systeem – de gekleurde afdekhoezen maken een eind aan het giswerk bij de
endoscoop-reprocessing.“
Libby Thomson, voormalig hoofdverpleegkundige, Bowel Cancer Screening Centre en verpleegkundige-endoscopist

VERBETER DE EFFICIËNTIE VAN UW ENDOSCOOP
REINIGINGS- EN DESINFECTIE WORKFLOW
Zorg voor een beschermde
korte termijn opslag van schone
endoscopen en apparatuur.

Robuuste herbruikbare
bakken voorkomen schade
aan de apparatuur.

Harde deksels zijn beschikbaar
om extra bescherming te
bieden bij transport buiten de
afdeling.

De bakken passen perfect op
de speciaal gevormde
bovenzijde van de kar.

Beschikbaar in versies met 2,
5 , 6 en 10 bakken.
Biedt een DUIDELIJKE
IDENTIFICATIE van ‘schone’
en ‘vuile’ apparatuur.

Versies met 2, 5 en 6 bakken
voor een ideale werkhoogte.
Het STERIEL verpakte
afdeksysteem verkleint de
kans op kruisbesmetting.

„Transporteer de vervuilde endoscopen naar de reprocessingruimte in een afgesloten container,
waarmee voorkomen wordt dat personeel, patiënten of de omgeving worden blootgesteld aan
mogelijk besmettelijke organismen.“
ASGE Quality Assurance in Endoscopy Committee, 2011 en SGNA Standards of Infection Control in Reprocessing of Flexible Gastrointestinal Endoscopes 2012

PRODUCTSPECIFICATIES
CLEANASCOPE™ SYSTEEM VOOR TRANSPORT EN KORTDURENDE OPSLAG & ACCESSOIRES

1435 mm (h)

925 mm (h)

520 mm (b)

BESTEL INFORMATIE CLEANASCOPE™ KAR
PRODUCTBESCHRIJVING

ARTIKELNUMMER

AFMETINGEN

UNITS
PER DOOS

Kar met zes
bakken

103630

925 mm (H) x 520 mm (B) x 570 mm (D)

1

Kar met tien
bakken

103631

1435 mm (H) x 520 mm (B) x 570 mm (D)

1

Kar met twee
bakken

103632

925 mm (H) x 520 mm (B) x 570 mm (D)

1

Kar met vijf
bakken

103633

800 mm (H) x 520 mm (B) x 570 mm (D)

1

570 mm (d)

BESTELINFORMATIE
CLEANASCOPE™ AFDEKHOEZEN & ACCESSOIRES
PRODUCTBESCHRIJVING

ARTIKELNUMMER

UNITS PER DOOS

CLEANASCOPE™ set steriele afdekhoezen

103580

200 (rode en groene
afdekhoezen)

Wanddispenser voor wegwerphoezen

103604

1

CLEANASCOPE™ bak

103614

1

CLEANASCOPE™ deksel voor bak

103615

1

HET BESTE SYSTEEM VOOR TRANSPORT EN KORTE TERMIJN OPSLAG
VAN ENDOSCOPEN & ANDERE KWETSBARE APPARATUUR
VERGELIJKINGSMATRIX VOOR HET CLEANASCOPE™ SYSTEEM VOOR TRANSPORT EN KORTE TERMIJN OPSLAG
PRODUCTBESCHRIJVING

CLEANASCOPE™
SYSTEEM

Steriele afdekhoes
Stevig deksel
Systeem met herbruikbare bak
Speciale transportkar
Afdekkingen op maat om besmetting
binnen/buiten te houden
Robuuste bak om het gewicht van dure
endoscopen te dragen
Gemakkelijk afleesbare identificatie op de afdekhoes

CLEANASCOPE™ is een gedeponeerd handelsmerk van Cantel (UK) Limited.
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