meets medilab

SICOLAB mini Endo
Uscarea endoscopului cu aer
comprimat fără particule de ulei

Aer comprimat fără particule de ulei împotriva bacteriilor
Ca practică standardizată, canalele interne ale endoscoapelor trebuie să fie uscate după
reprocesarea manuală, așa cum recomandă Asociația Medicală Germană, Institutul
Robert Koch, Organizația Mondială a Gastroenterologiei (WGO) și Organizația Mondială
a Endoscopiei (WEO).
SICOLAB mini Endo poate fi folosit pentru a usca eficient canalele interne ale endoscopului
spre a evita posibila dezvoltare a bacteriilor. Pur și simplu purjați canalele de lucru ale fibroscoapelor și video-endoscoapelor cu aer comprimat fara particule de ulei, dupa etapele de
curațare, dezinfecție și clatire.

Beneficii:
n funcționare extrem de silențioasă datorită incintei izolate fonic
n configurare și utilizare ușoară tip plug-and-play
n design compact și amprentă redusă pentru a economisi spațiu
n ușor de mutat folosind mânerul încorporat
n compresor fără întreținere (numai filtrul trebuie schimbat)
n ușor de curățat
n aer comprimat nepoluant, fără particule de ulei
n setat standard la o presiune de 1 bar, pentru a preveni uzura sau defectarea endoscoapelor

SICOLAB mini Endo
Tip

SICOLAB mini Endo

Debit
la 1 bar

Presiune
nominală
PN

Nivel
zgomot
la PN

Volum
rezervor
aer

Tensiune
nominală

Frecvență

Dimensiuni
LxWxH

Greutate

(l/min)

(bar)

dB (A)

(I)

(V)

(Hz)

(mm)

(kg)

34

1

50

2

230

50/60

396x347x321*

16,0

* Dimensiunile includ cuplajul cu eliberare rapidă și duza furtunului
Accesorii incluse: pistol de aer standard cu furtun spiralat și filtru fin pentru alimentare cu aer purificat
Accesorii opționale: duze individuale sau kit duze cu 8 duze incluse, cărucior de transport, șervețele de dezinfecție pentru curățarea suprafețelor

Sfaturi practice – reprocesarea manuală a endoscoapelor flexibile

01

Pregătirea
corespunzătoare

02

Curățarea,
clătirea intermediară,
dezinfectarea, clătirea
și uscarea

Uscați endoscoapele cu aer comprimat
după curățare și dezinfectare. Astfel,
mediul uscat din canale previne dezvoltarea germenilor.
Sursa: Institutul Robert Koch, WGO, WEO

03

Utilizare

Test de
curățenie și
integritate

06
Testare
funcțională

05

Mentenanță
și reparație

04
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