
Fuldautomatisk vaskemaskine til to eller fire endoskoper, med indbygget sprittefunktion. 

ADVANTAGE PLUS®
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Nem betjening
• Enkel og overskueligt betjening.

• Enkel tilkobling af skop i unik konnektorblok.

• Enkel og håndfri åbne-/lukkefunktion af vippelåg.

• 2-delt informationsdisplay i ”trafiklys”-farver.

• Ergonomisk opbygning.

1) Betjeningspanel
2) Konnektorblok
3) Skærm

Effektivitet

1) Let rengøring af alle overflader
2) Sprit, sæbe og kemi er let tilgængeligt

• HEPA-filter sikrer bakteriefrit skyllevand.

• Direkte udluftning af låsbare vaskekamre.

•  Automatisk selvdesinfektion af alle de indvendige 
dele af vaskemaskinen og  filtersystemet.

•  Kassettesystem kombineret med tørreskab  
eliminerer bakterievækst i skopet. 

•  Brugeroverført kontaminering af skoper kan  
forhindres ved hjælp af kassettesystem.

Hygiejne

• Indbygget stregkode- og chip-identifikationssystem.

• Hurtigt valg af vaskeprogram og sikker registrering af vaskedata.

• Automatisk spritning af skop efter vask.

• To vaskekamre nedsætter ventetiden og minimerer skopbehovet.

• Kassettesystem optimerer arbejdsgangen og skåner skoperne.

1) Stregkodescanner. Indlæsning af operatør m.m.
2) Stregkodescanner. Indlæsning af skoptype m.m.
3) Kassettesystem som følger skopet i hele processen



• Teknisk fjernsupport via modem eller LAN fra MTA eller Santax Medico.

•  Managementdatabase-software muliggør statistiske analyser af  vaskeproces 
fra en eller flere maskiner.

• Landsdækkende serviceorganisation.

• Modulopbyggede service- og driftsaftaler.

• Vi tilbyder undervisning og forskellige kurser for personale og MTA.
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•  Overholder EU-standarden (EN-ISO-15883-4)

•  Fuld sporbarhed af vaskeprocessen og  operatører.

•  Modulopbygning og to vaskekamre sikrer  
høj oppetid.

•  ”Sprayhead”-teknologi som reducerer forbrug af 
pereddikesyre, sæbe og vand.

• Vasker alle typer skoper uanset fabrikat.

1) Sprayhead i funktion
2) Stregkodescanner. Registrering af bruger

3) Dansk skærmtekst

Teknik

Sikkerhed

Service

Santax Medico har serviceafdelinger i København og Aarhus

1) Konnektorblok
2) SMART connect 

3) Sikker opbevaring i tørreskab

• Elektronisk lås sikrer mod utilsigtet åbning af vaskekammeret.

• Individuel kodning af hvert enkelt skop sikrer korrekt vaskeprocedure. 

•  Dedikeret konnektorblok til hvert enkelt skop sikrer at alle kanaler er  
tilsluttet og bliver korrekt behandlet.

• Dokumentationssystemet sikrer sporbarhed af hele vaskeforløbet.

• Sikker transport og opbevaring af skopkassetter i EndoDRY tørreskabe.

•  Kommunikation mellem vaskemaskine og tørreskab sikrer mod utilsigtet 
opbevaring af urene skoper (SMART connect option).
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Tørreskabe
• Skoperne kan opbevares i op til syv dage i tørreskabene.
• Tørreskabene fås som enkeltsidede eller som gennemstik.
• Kassetter følger skopet i hele cyklussen og beskytter skoperne under transport.
• Opbevarer 8-16 skoper pr. skab og fylder kun 60 x 190 x 54 cm. 
• Fylder kun 60 x 190 x 54 cm.
• Tørreskabet registrerer og overvåger liggetiden på skoperne.
•  Kan leveres med mange tilvalgsfunktioner: HIS interface, dobbeltskop, 

 Smartlight, Smart Connect og Sensor System.

1) Tidsstyring af skoper
2) Kassettesystem med skop- og konnektorblok
3) Tørreskab med tidsstyring og plads til 8 kassetter

HOVEDKONTOR

Santax Medico
Bredskifte Allé 11 
8210 Aarhus V

REGIONSKONTOR

København:
Produktionsvej 3
2600 Glostrup

Tlf. 70 13 30 20
Fax 70 13 30 22
Service 70 13 30 10 

Info@santax.com
service@santax.com
salg@santax.com www.santax.com
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Øvrigt
•  Santax Medico forhandler forbrugsstoffer til vaskemaskinen:  

Rapicide PA pereddikesyre og Intercept sæbe, som også kan 
anvendes til manuel rengøring.

•  Fuld sporbarhed af endoskopets vaskeproces.

•  Santax Medicos erfarne projektafdeling hjælper gerne med 
indretningsforslag.

1) Transportvogn til kassetter
2) Rapicide PA kemi
3) Intercept sæbe


