
SOLUSCOPE TROLLEY 
& RACK

Nowa generacja rozwiązań 
w zakresie przechowywania i 
transportowania

PARAMETRY TECHNICZNE - WÓZEK

Pojemność 4 tace
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 50 x 60 x 87 (z uchwytem) 

50 x 60 x 92 (z tacą na wierzchu)
Waga (pusty wózek) 20 kg

PARAMETRY TECHNICZNE - REGAŁ

Pojemność 10 tac
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 61 x 61 x 193 cm
Waga (pusty regał) 40 kg

PARAMETRY TECHNICZNE - TACA TRANSPORTOWA

Pojemność 1 endoskop
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 55 x 48 x 15 cm
Waga: pusta taca / z pokrywą 1,5 kg / 2,1 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

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.

Data 
  management

High Level Disinfection

Transportation

Drying &
Storage

    Support
& Services

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

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

pl-pl.ecolab.com/endoskopia



SOLUSCOPE TROLLEY & RACK

Elastyczność
Ergonomia

Sprzęt do wielorakiego zastosowania
UŁATWIONA OBSŁUGA ENDOSKOPÓW

Wózek i regał Soluscope pozwalają zoptymalizować transport endoskopów pomiędzy myjnią endoskopów, a salą badań. 
Są kompatybilne z szafą DSC8000 przeznaczoną do przechowywania endoskopów oraz tacami do transportu endoskopów.

UNIWERSLANE ROZWIĄZANIE 

Poza funkcją transportową wózek Soluscope można wykorzystywać w celu przechowywania do 4 gotowych do użycia endo-
skopów. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku, gdy sala badań znajduje się w znacznej odległości od myjni endoskopów. 
Dzięki umieszczonemu na optymalnej wysokości blatowi można go również   wykorzystać jako stojak przy łóżku pacjenta.

DO WSZYSTKICH RODZAJÓW ENDOSKOPÓW

Regał Soluscope służy do tymczasowego przechowywania czystych endoskopów lub endoskopów o szczególnym prze-
znaczeniu, które nie są często używane. Dzięki możliwości łatwego przenoszenia tac nadaje się również do przechowy-
wania użytych endoskopów, które oczekują na reprocesowanie.

Rozwiązania usprawniające Twoją pracę
MODUŁOWOŚĆ 

Wózek Soluscope jest kompaktowy i dostosowany do 
małych przestrzeni. Można w nim transportować nawet 
4 endoskopy.
Zestaw obejmuje trzy rodzaje akcesoriów, które można 
dostosować do własnych potrzeb: blat na obłożenia 
chirurgiczne, rękawiczki i instrumenty medyczne; uchwyt 
na dokumentację medyczną; pojemnik do transportu 
preparatów dezynfekcyjnych i myjących.
Duże koła wykonane z materiału tłumiącego hałas spra-
wiają, że jest bardzo poręczny i łatwy w użytkowaniu.
Wózek wyróżnia się również oryginalnym i nowoczesnym 
wyglądem.

10 ENDOSKOPÓW

Regał Soluscope może pomieścić do 10 tac. 
Jest na tyle kompaktowy, że mieści się na-
wet w ciasnych pomieszczeniach. Stanowi 
idealne uzupełnienie myjni-dezynfektorów 
Soluscope oraz szaf, znacznie powiększając 
przestrzeń magazynową.

ŁATWA KONSERWACJA

Do utrzymania wózka w czystości wystar-
czy zastosowanie detergentu i preparatu 
dezynfekcyjnego.

Bezpieczeństwo jest
 najważniejsze

WYSOKI POZIOM OCHRONY

Po umieszczeniu w tacy i zamknięciu specjalną pokrywą, endoskop 
jest zabezpieczony przed wstrząsami, zagięciami i zanieczyszczeniami z 
zewnątrz podczas transportu do sali badań.
Personel medyczny jest zabezpieczony przed skażeniem mikrobiologicznym.
Ponadto, wózek oraz regał Soluscope są wyposażone w specjalne prowad-
nice zapobiegające wypadnięciu tac.

STABILNOŚĆ

Kółka wózka Soluscope są wyposażone w hamulce zapewniające lepszą 
stabilność.

Bezpieczeństwo

Wózek oraz regał Soluscope zostały zaprojektowane z myślą o wygodniejszym użytkowaniu i 
transporcie endoskopów. Rozwiązania te usprawniają codzienną pracę Twojego zespołu oraz 

zapewniają komfort  i poczucie bezpieczeństwa. 

transpor t  i  przechow y wanie endoskopów
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