Características:
Tela sensível ao toque de 7 polegadas, oferecendo conforto e facilidade de uso
Teste de vazamento (automático), assegurando proteção do endoscópio durante todo o ciclo
Controle da solução de desinfecção, sendo possível predefinir o tempo de uso ou quantidade de ciclos, com alarme
visual e sonoro.
Sensor de abertura da tampa
Compatível com todas as soluções desinfetantes, inclusive ácido peracético
Compatível com todos os modelos de endoscópios, inclusive ecoendoscópios
Cuba de 14,5 litros proporcionando melhor enxágue e projetada para evitar a contaminação cruzada durante a operação
Tampa transparente para uma visualização eficiente do ciclo
Ciclo de autodesinfecção programável

Especificações técnicas:
Kits de tubos para todas as marcas (Olympus, Fujinon, Pentax, Storz)

Acompanham o equipamento: Cabo de alimentação elétrica, tanque de 15l para detergente enzimatico, elementos
filtrantes de particulas (1, 0,5 e 0,2 micra), – um conjunto de tubos – para uma marca de endoscópio
(definir no momento do pedido).

Fusível: T 3,15, IEC 127 (2 unidades)

Sistema de proteção Elétrica Classe I

Dimensões (A x L x P /
mm)
Sem gabinete

Versão compacta sem gabinete para bancada

480 x 750 x 520
Incluindo gabinete
1240 x 750 x 530
Peso (Kg)
Sem gabinete
45
Incluindo gabinete
65

Importador Exclusivo:
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SCOPEcleaner 20

Reprocessador Automático de Endoscópios

SCOPEcleaner 20
Reprocessador Automático de Endoscópios

O SCOPEcleaner S20 é um reprocessador automático para
desinfecção de alto nível de endoscópios flexíveis. Seu processo eficaz
garante ao paciente e aos usuários maior proteção e segurança.

Irrigação individual de até 5 canais, incluindo jet channel
Monitoramento contínuode fluxo para todos os canais
Atende a legislação brasileira atual.Produzido na Alemanha há mais de 10 anos,
possui Certificação Européia (CE), onde o produto se enquadra às diretrizes européias
93/42/EEC para equipamentos médicos.
Sistema de entrada de água exclusivo,que não permite a contaminação da rede
Rastreabilidade do ciclo de reprocessamento: armazenamento digital, dispositivo USB ou impressão de dados (impressora opcional)
Alertas visuais e sonoros
Desinfecção com imersão total para todos os tipos de
endoscópios flexíveis e ecoendoscópios
Sensor de abertura da tampa
Controle do uso da solução de desinfecção : Alertas por uso e
data de vencimento
Reservatórios de detergente e desinfetante externo à máquina,
permitindo a retirada para higienização.

20

Sistema de filtragem de água em dois estágios com controle contínuo por três manômetros

Filtros de
sucção

Kits de tubos para
todas as marcas de
endoscópios

Acessórios:

Conexões para testes de
vazamento para todas as
marcas de endoscópios

