Systeem voor transport en korte termijn opslag

Drogen & Bewaren

CLEANASCOPE
ADVANTAGE

™

DUIDELIJKE IDENTIFICATIE

VAN SCHONE VERSUS VUILE ENDOSCOPEN
IN ÉÉN OPSLAG KUNNEN ZIEN DAT HET
SCHOON IS GEEFT VERTROUWEN
Het CLEANASCOPE™ Advantage systeem voor transport en
korte termijn opslag, beschermt uw endoscopen en andere
kwetsbare apparatuur door rechtstreekse aanraking te
minimaliseren en het contact met besmettelijke stoffen via
de lucht zoveel mogelijk te voorkomen.
Het gepantenteerde 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.

GEOPTIMALISEERDE WORKFLOW MAXIMALISEERT INFECTIEPREVENTIE
de bak af met een steriele basis

Dek
hoes en plaats de schone endoscoop
en de opgevouwen rode hoes in de bak.
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BEWAREN OF VERVOEREN VAN
PATIËNTKLARE ENDOSCOPEN
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Bedek de bak met de steriele groene hoes
waarop “CLEAN” staat; hiermee wordt
aangegeven dat deze endoscoop gereed
is om bij een patiënt gebruikt te worden is.
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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.
DROGEN & BEWAREN Bacteriën vormen een belangrijk risico tijdens het transport en het

bewaren van endoscopen. De transport-, doorgeef- en opslagoplossingen van Cantel zijn
ontworpen om endoscopen te beschermen, kruisbesmetting te reduceren en vocht in de
endoscoopkanalen te elimineren.
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SYSTEEM VOOR TRANSPORT EN KORTE TERMIJN OPSLAG
De bakken passen perfect
in de omrande bovenzijde
van de trolley

Robuuste herbruikbare
bak waarin gemakkelijk
grote endoscopen en de
ADVANTAGE PLUS™
Reinigings- en
desinfectiemachine
cassette passen

Zorgt voor een beschermde
korte termijn opslag van
schone endoscopen en
apparatuur

Het STERIEL verpakte,
driedelige afdeksysteem
voor éénmalig gebruik
verkleint de kans op
kruisbesmetting

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

Grote vergrendelbare
wielen maken het transport
soepel en gemakkelijk

Versies met 5, 6 of 10
trays verkrijgbaar

Voer de bedside cleaning uit en
plaats de vuile endoscoop in de
bak. Bedek de bak met een rode
hoes zodat duidelijk te zien
is dat het hier om een
“CONTAMINATED”
(vuile) endoscoop gaat.

VUILE TRANSPORT

MANUELE REINIGING

PLAATS IN DE ADVANTAGE™ PLUS
REINIGINGS- EN DESINFECTIEMACHINE

“Transporteer de vuile endoscoop naar de reinigings-/desinfectieruimte in een afgesloten bak die de
blootstelling aan personeel, patiënten of de omgeving tegen potentiële infectieuze organismen voorkomt”
ASGE Quality Assurance in Endoscopy Committee, 2011 en SGNA Standards of Infection Control in Reprocessing of Flexible
Gastrointestinal Endoscopes 2012

“Het steriele afdeksysteem is een van de belangrijkste redenen waarom veel instellingen het CLEANASCOPE™
-systeem gebruiken – de gekleurde gecodeerde hoezen nemen het gokwerk weg”
Libby Thomson, voormalig hoofdverpleegkundige van het Bowel Cancer Screening Centre en verpleegkundige- endoscopist

Bestelinformatie voor de CLEANASCOPE™ Advantage-karren
ARTIKELNUMMER

OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

103470

Kar met vijf bakken

881mm (H) x 640 mm (B) x 561 mm (D)

103466

Kar met zes bakken

1030 mm (H) x 640 mm (B) x 561mm (D)

103467

Kar met tien bakken

1615 mm (H) x 640 mm (B) x 561mm (D)

161.29 cm

102.87 cm
88.14 cm

Bestelinformatie voor CLEANASCOPE™ Afdekhoezen en accessoires
ARTIKELNUMMER

OMSCHRIJVING

EENHEDEN PER DOOS

103585

CLEANASCOPE™ set steriele afdekhoezen

200

103604

Wanddispenser voor wegwerphoezen, (met opstaande rand)

1

103456

CLEANASCOPE™ bak

1

103457

CLEANASCOPE™ deksel

1
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