
ENDOSCOOP REINIGING EN 
DESINFECTIE VAN CANTEL 
VERNIEUWD
PASSEND BIJ ONZE INZET VOOR INFECTIEPREVENTIE EN CONTROLE 
BINNEN DE ENDOSCOPIE
Binnenkort: RAPID-Workflow – optimaliseer uw endoscoop reinigings- en desinfectieproces. 

Kruisbesmetting en schade aan endoscopen wordt verminderd met de nieuwe geïntegreerde 
workflow van de RAPIDAER™ Reinigings- en desinfectiemachine voor endoscopen, het ENDODRY™ 
Droog- en opslagsysteem en het CLEANASCOPE™ ADVANTAGE systeem voor transport en korte 
termijn opslag, omdat aanrakingen met de endoscoop geminimaliseerd worden.

De RAPIDAER™ Reinigings- 
en desinfectiemachine 
voor endoscopen, 
het ENDODRY™  
Droog- en opslagsysteem 
en het CLEANASCOPE™ 

ADVANTAGE systeem  
voor transport en korte 
termijn opslag – de meest 
geavanceerde en bewezen 
technologieën voor meer 
efficiëntie en een minimale 
voetafdruk.
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RAPIDAER™ Reinigings- en desinfectiemachine voor endoscopen

Verbeter de productiviteit
• Reinig en desinfecteer drie endoscopen per uur
• Ontwerp met enkel bassin voor volledige installatieflexibiliteit
• Externe invoer van endoscopen voor efficiënte doorvoer en verminderde belasting 

van de operator
• Compact formaat voor een maximale benutting van de ruimte

Veiligheid gegarandeerd
• Voldoet aan EN ISO 15883-1, EN ISO 15883-4
• Geautomatiseerde dagelijkse thermische zelfdesinfectiecyclus bij > 80 °C zoals vermeld 

in EN ISO 15883-4
• Volledige traceerbaarheid door middel van de nieuwste RFID-technologie
• Volledig onafhankelijk monitoringsysteem (IMS)
• Diagnostiek op afstand zorgt voor snelle en efficiënte technische ondersteuning en 

dienstverlening, waardoor de beschikbaarheid van de reinigings- en desinfectiemachine 
wordt geoptimaliseerd

ENDODRY™ Droog- en opslagsysteem

Verzekerd van veiligheid
• Vergrendelbare deuren beschermen de endoscopen
• Voldoet aan EN 16442
• Ontworpen om lucht te gebruiken voor het direct drogen van het kanaal, wat voldoet 

aan de vereisten van ISO 8573-1 
• Beschikbaar in modellen die openen aan één zijde of beide zijden (doorgeef-model) 

om natte en droge gedeelten gescheiden te houden

Vergroot de efficiëntie
• Touchscreen met kleuren voor snelle identificatie van de opslagtijd van de endoscoop
• Barcodescanner voor volledige traceerbaarheid
• SMART Connect-gegevensinterface met RAPIDAER™ Reinigings- en desinfectiemachine 

voor endoscopen en CANEXIS™ Geïntegreerde workflowoplossing voor meer veiligheid
• Droogt endoscopen binnen drie uur (interne kanalen binnen één uur) en endoscopen 

kunnen tot 31 dagen worden opgeslagen zonder een toename in microbiële niveaus

CLEANASCOPE™ ADVANTAGE Systeem voor transport en korte 
termijn opslag

• Beschermt uw endoscopen door rechtstreekse aanrakingen te minimaliseren en contact 
met luchtverontreiniging tijdens het transport en de korte termijn opslag te beperken

• Steriele afdekhoezen geven een duidelijke identificatie van "schone" en "vuile" endoscopen
• De robuuste herbruikbare bakken passen bij de RAPID-Workflow endoscoopcassette 

en zorgen ervoor dat de apparatuur niet beschadigt
• Harde deksels zijn beschikbaar voor extra bescherming
• Beschikbaar in opties voor 5, 6, en 10 bakken
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