Getinge EDS8
– för säker torkning och förvaring

Ta kontroll över dina
flexibla endoskop

Säkerhet – för patienter, personal
och för din budget
Mikroorganismer kan öka i antal till en farligt hög nivå inom ett par timmar. Om dina endoskop inte
snabbt torkas och skyddas mot kontaminering måste de därför rengöras och desinfekteras på nytt.
Med Getinge EDS8 tork- och förvaringsskåp säkerställer du att det alltid finns upp till åtta desinfekterade
flexibla endoskop som är redo för omedelbar användning.
Ser till att desinfekterade endoskop är mikrobiologiskt
säkra och klara för användning
• HEPA-filtrerad luft cirkulerar kontinuerligt genom kanalerna inuti endoskopet och
över dess utsida
• Oberoende tester visar att skåpen torkar instrumenten och förhindrar uppkomst
av mikrober i upp till 7 dagar
• En alarmfunktion som säkrar ett tillräckligt luftflöde och de rätta förhållandena för
säker förvaring av varje enskilt endoskop
• Horisontella hyllor förhindrar korskontamination mellan endoskopen
• Uppfyller EN 16442:2014
• Testad med tre ytterligare bakteriestammar för extra hög säkerhet och i syfte att
följa den franska läkemedelsmyndigheten ANSM:s säkerhetsrekommendationer

Horisontella hyllor
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Getinge EDS8 tork- och förvaringsskåp

Skyddar endoskopen från skador
• Samma korg som används med Getinges AER-enheter, vilket minimerar
hanteringen vid omlastning
• Beröringsfri dörr gör att användaren helt kan fokusera på hanteringen av
endoskopet som lastas i/ur

Fotpedal för bekväm manövrering med fria händer

Effektiv hantering av endoskoplagret
• Användarvänlig grafisk display som visar namn, status och plats för alla
endoskop i skåpet
• Säker dörr som endast kan öppnas av behörig personal (om säkerhets
funktionen är aktiverad)
• Förberedd för att kopplas till T-DOC EndoTrace- och T-DOC 2000-systemen
som gör det möjligt att hantera alla anläggningens endoskop

Användarvänlig display

Inbyggd spårbarhet för tork- och förvaringsfunktionen
• RFID-skanner gör det omöjligt att registrera fel ID för endoskop och
användare
• Inbyggd skrivare för papperskopior av registrerade processer vid behov
• Anslutningen till T-DOC gör det möjligt att registrera kompletta
processer för rengöring, inklusive tork- och förvaringsfasen samt
endoskophanteringen i undersökningsrummet, och ger spårbarhet ända
till patienten
RFID-skanner för ökad säkerhet

Getinge EDS8 | 3

Därför att alla patienter förtjänar ett rent,
desinfekterat endoskop – varje gång

Getinge-koncernen är en ledande leverantör av innovativa
lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter,
sjukhusavdelningar, sterilcentraler, äldrevård och företag
och institutioner inom life science. Med genuin passion för
livet bygger vi in kvalitet och säkerhet i alla system. Vårt
unika kunderbjudande återspeglar vårdsammanhanget
och främjar effektivitet genom hela vårdkedjan. Utifrån
direkta erfarenheter och i nära samarbete med kunden kan
vi överträffa förväntningarna – och förbättra vardagen för
människor, nu och i framtiden.
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