
DSC8000

varastoi, kuivaa ja suojaa 
endoskooppisi potilasturvallisuuden 
takaamiseksi 

Täydellinen ratkaisu 
organisaation optimointiin

TRANSPORT

Soluscope Trolley (vaunu) on suunniteltu endoskooppien 
siirtämiseen käsittelystä tutkimushuoneeseen. Endoskooppi 
säilytetään kuljetuksen ajan turvallisesti läpinäkyvällä kannella 
varustetussa erityiskorissa. Soluscopen kuljetusratkaisu hel-
pottaa päivittäisiä rutiineja turvallisesti.

SÄILYTYS

Soluscope Rack (telineessä) voidaan säilyttää jopa 10 koria 
pienessä tilassa.

PALVELUT

Huoltopalvelu, pakkaus ja koulutus on suunniteltu, jotta saisit 
laitteestasi parhaan hyödyn.

TEKNISET TIEDOT 

Kapasiteetti 8 endoskooppia
Hyväksytty varastointiaika Enintään 7 päivää
Endoskoopin rekisteröinti Enintään 150
Sähkönsyöttö 220-240 V / 50 Hz tai 220 V / 60 Hz

Ilmansyöttö Upotettu kompressori tai liitäntä 
lääkinnälliseen/teknisen ilmaan

Endoskoopin ulkopinnan 
ilmakäsittely HEPA-suodatin/germisidiset UV-C-lamput

Ilmakäsittely kanavissa HEPA-suodatin (kompressorimalli) tai 
lääkinnällinen/tekninen ilma

Jäljitettävyys Viivakoodinlukija - Tulostin - Poistettava 
muistikortti - IT Soluscope (vaihtoehto)

Versiot Yksi ovi/läpivienti

Mitat (L x S x K)
90 x 64 x 202 cm (kompressori)
90 x 64 x 205 cm (lääkinnällinen/tekninen 
ilma)

Paino 170 kg

www.soluscope.com
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 Soluscope SAS : 100, rue du Fauge - Z.I. Les Paluds - 13400 Aubagne - France 

 +33 (0)4 91 83 21 22   +33 (0)4 91 83 21 10   info@soluscope.com

SOLUSCOPEN KOKONAISRATKAISU
Soluscope tarjoaa kokonaisratkaisun taipuisien endoskooppien uudelleenkäsittelyyn. 

Se sisältää tuotteita jokaiseen uudelleenkäsittelysyklin vaiheeseen. 

Kaikki osat ovat sertifioituja, helppokäyttöisiä ja tehokkaita ja pienentävät päivittäistä kuormitustasi.

Soluscope-tuotteet täyttävät eurooppalaisten ja kansainvälisten 
standardien vaatimukset. 
ISO 9001 version 2015 & ISO 13485 version 2016 mukaan serti�oitu 
Soluscope on jatkuvasti sitoutunut täyttämään asiakkaidensa tiukat 
vaatimukset.

Data 
  management

High Level Disinfection

Transportation

Drying &
Storage

    Support
& Services

Tiedonhallintaratkaisu
DSC8000 on yhteensopiva globaalin jäljitettävyyden 
IT Soluscope -ohjelmistoratkaisun kanssa. Sen avulla 
pääset endoskoopin tietokantaasi reaaliajassa tiedon-
hallintaa varten.
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➤

jakelija



Endoskooppien kuivaus- ja säi lyt yskaappiDSC8000

CE-merkintä / vastaa standardeja EN 16442 * 

Helppokäyttöinen
laite

* Euro�ns Biotech-Germande Laboratoryn hyväksymä

Turvaa
korkean tason Tuottavuus

lisääntynyt

Tarjoaa parannettua 
mukavuutta tiimillesi

HELPPOKÄYTTÖINEN LAITE
DSC8000 tuo uuden intuitiivisen graa�sen käyttöliittymän 
hyödyt nopeasti omaksuttaviksi ja käytettäviksi.
Irrotettava kori nopeuttaa käsittelyä ja endoskooppiin 
liittämistä.
Suuresta turvalasiovesta päästään helposti käsiksi skoop-
peihin, ja nämä tunnistetaan välittömästi.

KOKONAISVALTAINEN JÄLJITETTÄVYYS

Sisäänrakennettu jäljitettävyysjärjestelmä sisältää viivakoodilukijan skooppien, 
käyttäjien, tulostimen ja elektroniset liput sisältävien �ash-muistien tunnistamiseksi.
DSC8000 on yhteensopiva IT Soluscope -tiedonhallintajärjestelmän kanssa.

Ainutlaatuinen suojajärjestelmä 
endoskooppisi turvaksi

ERILLINEN ISKUNKESTÄVÄ KORI

Kaikki endoskoopit säilyvät turvassa erikoissuunnitellussa 
korissa. Sen rakenne takaa ilmankierron ja tehokkaan 
kuivumisen.
Kori estää endoskoopin suoran käsittelyn, mikä vähentää 
risti- ja ympäristön kontaminaation riskiä.

MIKROBIOLOGISESTI TURVASSA OLEVAT 
SKOOPIT

HEPA-suodattimen suodattama ilma välitetään 
kaikkiin kanaviin, ja kunkin endoskoopin ympä-
rillä kiertävä ilma hyötyy germisidisten UV-C-
lamppujen vaikutuksesta kullakin hyllyllä.

Optimoi huoltoprosessi
TYÖNKULUN OPTIMOINTI

Endoskooppisi on käyttövalmis aamuisin, viikonloppuisin ja hätätilanteissa. DSC8000-
käyttöliittymä tarjoaa reaaliaikaista tiedontallennusta kunkin endoskoopin kohdalla. 
Voit asettaa skooppiesi käytön tärkeysjärjestykseen nopeasti ja optimoida työnkulkusi.

PERUSTEELLINEN MONITOROINTI 

DSC8000 tarjoaa suuren suojatason, sillä se monitoroi kaikkia toiminnallisia parametrejä 
reaaliajassa: näihin kuuluvat endoskooppiliitännät, kanavien ilmanpaine, suodatintu-
kokset ja UV-C-lampun toimintahäiriöt.

JAA SOLUSCOPE AER - LIITTIMET 
JA SÄÄSTÄ AIKAA

Liitin pysyy kytkettynä endoskoop-
piin koko jakson ajan - jälleenkäsit-
telystä varastointiin - virheellisten 
liitäntöjen välttämiseksi ja käsittelyn 
vähentämiseksi.
Soluscope AER:ista DSC8000:een: vain 
1 liitin.

SERIE  

SERIE 3 

SERIE 4  
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