
DSC8000

przechowuj, susz i chroń endoskop 
dla bezpieczeństwa pacjenta

Kompleksowe rozwiązania 
usprawniające Twoją 
pracę

TRANSPORT

Soluscope Trolley (Wózek) został stworzony do transportu 
między myjnią endoskopów, a salą badań.
Specjalna taca wyposażona jest w przezroczystą pokrywę 
zabezpieczającą endoskop podczas transportu.
Rozwiaząnie to upraszcza codzienną pracę, czyniąc ją 
jeszcze bardziej bezpieczną.

PRZECHOWYWANIE

Soluscope Rack (Regał) pozwala przechowywać do 10 
endoskopów na ograniczonej powierzchni.

USŁUGI
Serwis po-sprzedażowy, zestawy i szkolenia zostały opra-
cowane tak, aby mogli Państwo osiągać jak najwięcej 
korzyści z posiadanego urządzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemność 8 endoskopów
Czas przechowywania do 7 dni 
Rejestracja endoskopów do 150
Źródła zasilania 220-240 V / 50 Hz lub 220 V / 60 Hz

Dopływ powietrza Wbudowana sprężarka lub powietrze 
medyczne / techniczne

Uzdatnianie powietrza - 
zewnętrzna powierzchnia 
endoskopu 

Filtr HEPA i bakteriobójcze lampy UV-C

Uzdatnianie powietrza - 
kanały endoskopu

Filtr HEPA (wersja ze sprężarką) lub 
powietrze medyczne / techniczne

Identy�kowalność
Czytnik kodów kreskowych - Drukarka - 
Wymienna karta pamięci - IT Soluscope 
(opcjonalnie)

Wersja Pojedyncze drzwi / Przelotowe

Wymiary (S x G x W) 
90 x 64 x 202 cm (wersja ze sprężarką)
90 x 64 x 205 cm (powietrze medyczne / 
techniczne)

Waga 170 kg
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Rozwiązania do 
zarządzania danymi

Szafa DSC8000 jest kompatybilna z globalnym opro-
gramowaniem IT Soluscope, które daje Państwu dostęp 
do bazy danych endoskopów w czasie rzeczywistym, 
umożliwiając zarządzanie ich danymi.

www.soluscope.com
 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

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA SOLUSCOPE
Soluscope proponuje kompleksowe rozwiązania do reprocesowania endoskopów giętkich. 

Oferuje produkty dla każdego kroku w cyklu przygotowywania endoskopów. 

Każdy z tych produktów jest certyfikowany, prosty w użyciu i wydajny tak, aby Państwa praca  była łatwiejsza.

Produkty Soluscope spełniają Europejskie i międzynarodowe 
normy oraz posiadają oznakowania CE. Posiadając certy�katy 
ISO 9001 wersja 2015 i ISO 13485 wersja 2016, Soluscope w 
sposób stały stara się spełniać rygorystyczne wymogi swoich
klientów.

➤

➤

➤

dystrybutor 

Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31-323 Kraków

pl-pl.ecolab.com/endoskopia



Szafa do Suszenia i  Przechow y wania endoskopówDSC8000

Spełnia NORMĘ PN EN 16442 *

Łatwe w użyciu
urządzenie

* Zatwierdzone przez laboratorium Euro�ns Biotech-Germande

Bezpieczeństwa
wysoki poziom

Unikalny system zapewniający ochronę  
i bezpieczeństwo Twojego endoskopu

INDYWIDUALNE WSTRZĄSOODPORNE TACE

Każdy endoskop jest bezpiecznie przechowywany w 
specjalnie zaprojektowanej tacy z pokrywą. Jej pro�l 
zapewnia cyrkulację powietrza i wydajne suszenie.
Pozwala to uniknąć bezpośredniego kontaktu z en-
doskopem, co eliminuje ryzyko skażenia krzyżowego 
i środowiskowego.

BEZPIECZEŃSTWO MIKROBIOLOGICZNE 
ENDOSKOPÓW

Wszystkie kanały płukane są powietrzem 
�ltrowanym metodą HEPA, a bezpieczeń-
stwo każdego endoskopu zapewnia bak-
teriobójcza lampa UV-C umieszczona na 
każdej półce.

Zoptymalizuj nakład swojej pracy
OPTYMALIZACJA NAKŁADU PRACY

Twój endoskop jest zawsze gotowy do użycia, także w sytuacjach krytycznych. 
Interfejs DSC8000 wyświetla rzeczywisty czas przechowywania każdego endoskopu. 
Możliwa jest optymalizacja pracy poprzez wyznaczanie priorytetów wykorzystania 
endoskopów.

MONITOROWANIE 

DSC8000 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez monitorowanie wszystkich 
parametrów funkcji w czasie rzeczywistym: podłączenia do endoskopu, ciśnienia 
powietrza w kanałach, zatkania �ltra, awarii lamp UV-C.

STOSUJ ZŁĄCZA Z MYJNIAMI 
SOLUSCOPE I OSZCZĘDZAJ 
CZAS

Złącze podłączone jest do endo-
skopu podczas całego cyklu od 
reprocessingu do przechowy-
wania unikając nieprawidłowych 
podłączeń i nadmiernych mani-
pulacji. Od myjni Soluscope do 
DSC8000: tylko 1 złącze.

ŁATWE W UŻYCIU URZĄDZENIE

DSC8000 oferuje nowy i intuicyjny interfejs w celu łatwego użycia i szybkiego rozpoczęcia pracy. Wyjmowana taca umożliwia szybką 
obsługę i podłączenie endoskopu. Duże drzwi z bezpiecznego szkła zapewniają łatwy dostęp i natychmiastową identy�kację 
endoskopów.

PEŁNA IDENTYFIKOWALNOŚĆ

Wbudowany system identy�kowania zawiera czytnik kodów kreskowych do identy�kacji endoskopów oraz operatorów, drukarkę i 
pamięć �ash zawierającą elektroniczne etykiety. DSC8000 współpracuje z systemem zarządzania danymi IT Soluscope.

Zapewnia pełny komfort pracy personelu

Produktywność
zwiększona

SERIE  

SERIE 3 

SERIE 4  
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Każdy z tych produktów jest certyfikowany, prosty w użyciu i wydajny tak, aby Państwa praca  była łatwiejsza.

Produkty Soluscope spełniają Europejskie i międzynarodowe 
normy oraz posiadają oznakowania CE. Posiadając certy�katy 
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