ENDOSCOPISCHE REPROCESSING

ETD DOUBLE
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De efficiency van reprocessing bevorderen.

ETD DOUBLE: DE INTRODUCTIE VAN DE EERSTE OLYMPUS
DOORGEEF REINIGINGS-/DESINFECTIEMACHINE
Met de ETD Double zet Olympus zijn lange traditie van ETD-machines voort en maakt het de strikte,
fysieke scheiding tussen schoon en vuil mogelijk.
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Dit nieuwe concept is ontworpen om:
■■ Uw workflow te optimaliseren
■■ U te voorzien van hygiënische resultaten op het hoogste niveau
■■ De veiligheid van uw patiënten en werknemers te garanderen
■■ Gevoelige hightech endoscopische instrumenten te beschermen

Betrouwbare hoge kwaliteit met een geschiedenis
die rijk is aan tradities
Olympus heeft een ruime ervaring van meer dan 25 jaar
in het reprocessen van endoscopen. Wij gebruiken deze
deskundigheid om de endoscopenreprocessing op uw
afdeling doorlopend te optimaliseren en te faciliteren.

Systematische benadering van uw
endoscopenreprocessing
De systematische benadering van Olympus van de
reprocessing van endoscopen biedt u alle oplossingen
die u nodig heeft om de volledige werkcyclus te
bestrijken, van de ene patiënt naar de volgende. Van
transport tot geautomatiseerde reprocessing, van opslag
tot documentatie - u kunt rekenen op een uniform
geavanceerd concept dat prioriteit geeft aan de hygiëne
van endoscopen en de veiligheid van de patiënt.

DE EFFICIENCY VAN DE WORKFLOW BEVORDEREN
De ETD Double verbetert uw dagelijkse routine voor een snellere en soepelere workflow met een
reeks van gebruiksfuncties:
Gelijktijdige reprocessing van maximaal drie endoscopen
De ETD Double voldoet aan de vereisten van uw drukke endoscopieafdeling en is de eerste Olympus
reinigings-/desinfectiemachine die maximaal drie endoscopen tegelijkertijd kan reprocessen.
Het laden van de manden en het aansluiten van de endoscoopkanalen vindt volledig plaats buiten de
ETD Double
·· Het plaatsen van uw endoscopen in de mand en het aansluiten van de endoscoopkanalen op de
gebruiksklare adaptersets wordt volledig buiten de ETD Double uitgevoerd
·· Hierdoor kunt u uw endoscopen voorbereiden voor geautomatiseerde reprocessing terwijl uw ETD Double
bezig is met een cyclus
·· Na afronding van de cyclus kan de geladen mand eenvoudig worden geplaatst en kan de volgende cyclus
worden gestart
·· Er zijn geen extra handmatige aansluitingen nodig in de reinigings-/desinfectiemachine. Hierdoor wordt
uw workflow aanzienlijk versneld doordat de tijd dat uw ETD Double buiten gebruik is tot een minimum wordt
beperkt
Eenvoudig plaatsen en aansluiten van endoscopen
Met de universele one-fits-all mand kan ieder type compatibele endoscoop worden gereprocest.
Gebruiksklare adaptersets voor Olympus-endoscopen en andere compatibele endoscoopmerken maken een
eenduidige aansluiting van maximaal zeven endoscoopkanalen mogelijk. De speciaal ontwikkelde ‘quick
connect’-technologie zorgt voor een snelle individuele aansluiting van alle endoscooppoorten.

Het laden van de manden en het aansluiten van de endoscoopkanalen vindt
volledig plaats buiten de ETD Double.
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Dit innovatieve principe vereenvoudigt het aansluiten van endoscoopkanalen in hoge mate.

Eenvoudig aansluiten van endoscopen.
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VEILIGHEID BEVORDEREN
De hoogste mate van veiligheid voor uw patiënten, gebruikers en endoscopen is ons primaire doel. De ETD
Double is uitgerust met aanvullende geavanceerde technologiën die zorgen voor veiligheid en monitoring van uw
endoscopenreprocessing. Deze omvatten:
·· Een geavanceerd onafhankelijk monitoringsysteem
·· Geavanceerde lektesttechnologie
·· Kleur- en mechanisch gecodeerde adaptersets
·· Verbeterde tracingtechnologie op basis van RFID

Uitgebreide lektestfunctionaliteit
De geautomatiseerde lektest van de ETD Double
voorziet u van precieze en stabiele sensoren en
pompen voor hoge detectiepercentages van zelfs de
kleinste lekken.

Mechanisch gecodeerde adapter met lasergegraveerd pictogram.
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Bovendien zijn veel aansluitstukken uitgerust met
een lasergegraveerd pictogram dat de geschikte
endoscooppoort weergeeft. Samen vergroten deze twee
technieken in hoge mate een veilige en snelle aansluiting
van adaptersets. Het incorrect aansluiten van Olympusendoscopen wordt voorkomen door een mechanische
vergrendeling, waardoor de veiligheid tijdens de
adaptatie wordt vergroot.
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Kleur- en mechanisch gecodeerd adaptatieprincipe
Iedere afzonderlijke adapter is kleurgecodeerd om
een eenduidige aansluiting van endoscooppoorten op
de gebruiksklare innovatieve adaptersets mogelijk te
maken, met hetzelfde kleurschema voor alle speciale
adaptersets.

Kleurgecodeerd adaptatieprincipe.

Verbeterde tracingtechnologie op basis van RFID
Dankzij de op RFID gebaseerde tracingtechnologie van Olympus kunt u uw procesveiligheid aanzienlijk vergroten
door het uitbreiden van de traceerbaarheid en transparantie:
De ETD Double is compatibel met een groot aantal verschillende traceerbaarheidsopties, waaronder Olympus
ENDOALPHA Documentation
·· Hierdoor is de duidelijke identificatie van uw endoscopen, gebruikers en chemicaliën mogelijk
·· Dankzij drie antennes in de spoelruimte is de nauwkeurige identificatie van uw endoscopen mogelijk
·· Uw gebruikers scannen eenvoudig hun RFID-kaarten vóór de start en na de voltooiing van een
reprocessingscyclus
·· Dit garandeert het toewijzen van reprocessingssequenties aan het uitvoerende teamlid, zodat hun desbetreffende
verantwoordelijkheden worden aangegeven

Ergonomisch laden van de machine
De spoelruimte van de ETD Double bevindt zich op een
comfortabele, toegankelijke hoogte voor gebruikers,
terwijl de laadtrolley van de Olympus ETD Double een
in hoogte verstelbare plaatsing van endoscoopmand
mogelijk maakt.
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Documentatie van echte waarden
Met de ETD Double kunt u de echte waarden van
uw reprocessingscyclus documenteren. U kunt uw
waarden monitoren gedurende ieder proces op het
gebruikersvriendelijke aanraakscherm en deze gegevens
zijn na afloop van de cyclus ook beschikbaar in het
processpecifieke record.

Onafhankelijke monitoring van proceskritieke
parameters
Dankzij het innovatieve onafhankelijke
monitoringsysteem van de ETD Double is supervisie
mogelijk van alle proceskritieke parameters, zoals
temperaturen en dosisvolumes, volledig geïsoleerd van
het hoofdcontrolesysteem. Dit tweesensorensysteem
leidt tot uitmuntende veiligheidsnormen voor uw
patiënten en uw endoscopen.
Voldoet aan EN ISO 15883
De Olympus ETD Double voldoet volledig aan EN ISO
15883 -1 en 15883-4. Dit is bewezen door middel van
typetesten en grondige microbiologische testen bij
verschillende onafhankelijke hygiëne-instituten.

HYGIËNE BEVORDEREN
De ETD Double is uw betrouwbare partner in endoscopenreprocessing. Dankzij individuele
kanaalmonitoring in maximaal zeven kanalen en een geavanceerd lucht- en waterdrukprincipe voor het
aan de binnen- en buitenkant reprocessen van endoscopen kunnen uitmuntende hygiënische resultaten
worden bereikt.
Detectie van blokkades op individueel kanaalniveau
Dankzij de ETD Double is de afzonderlijke aansluiting van maximaal zeven endoscoopkanalen mogelijk, zodat zelfs de
meest complexe endoscopen kunnen worden aangesloten. Er is een volledig nieuw flow-control-systeem ontwikkeld
voor het effectief detecteren van onjuiste reprocessingscondities in functiecompatibele endoscopen, waaronder:
·· Geblokkeerde kanalen
·· Onjuist aangesloten adapters
·· Niet aangesloten adapters
De voorgeïnstalleerde set referentiegegevens voor ieder afzonderlijk endoscoopkanaal maakt de noodzaak voor
handmatige invoer van referentievolumes voor uw endoscopen overbodig. Deze referentiegegevens worden
regelmatig bijgewerkt tijdens het onderhoud of de servicing om de beschikbaarheid van de nieuwste informatie te
garanderen.
Flow monitoring wordt toegepast in iedere processtap, waardoor een uitgebreide screening gedurende het gehele
proces wordt gewaarborgd.
Effectieve zelf-desinfectie
Het zelf-desinfectieproces van de ETD Double:
·· Wordt dagelijks uitgevoerd
·· Is automatisch
·· Kan worden voorgeprogrammeerd
·· Kan automatisch worden geactiveerd voorafgaand aan uw dagelijkse werkplanning
·· Garandeert een veilige start van uw dag vanaf de allereerste cyclus
Geavanceerde reinigingsresultaten

P Uitmuntende
reinigings- resultaten
Geoptimaliseerde
waterdruk voor
het doorspoelen in
het kanaal

Innovatieve
krachtige
luchtstroom aan
het einde van
iedere processtap

Twee krachtige
gemonitorde
sproeiarmen

P Vermindering van
overdrachteffecten

P Hoge
reinigingsnormen voor
de buitenkant van
endoscopen
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Roestvrijstalen behuizing

Glazen schuifdeur

Aanraakscherm

Antenne voor gebruikerskaart

RFID-antenne voor
endoscoopdetectie

Er kunnen maximaal drie
endoscopen worden geladen

Kleur- en mechanisch
gecodeerde adapterset

Universeel one-fits-all mand

Onderste sproeiarm

Dockingpunt voor laadtrolley
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Proceschemicaliën en
RFID-antennes voor
containerdetectie

AANGEPASTE SERVICE EN SUPPORT
Modulaire Olympus-services
Met de ETD Double biedt Olympus een hoogwaardige oplossing in combinatie met een goed opgezette
serviceportfolio.
Met deze modulaire benadering kunt u:
·· De oplossing creëren die bij uw workflow past
·· De efficiency vergroten
·· De kosten verminderen

Handige service op afstand
De remote servicemodule geeft onze technici een
efficiënte toegang op afstand tot uw apparaat.
Probleemoplossing kan centraal worden uitgevoerd,
waardoor de downtime als gevolg van bezoeken op
locatie aan uw instelling wordt geminimaliseerd.
Deskundige helpdesksupport
De Olympus-helpdesk staat tijdens kantoortijden voor
u klaar om al uw vragen te beantwoorden, samen met
u problemen op te lossen en indien nodig u door te
verwijzen naar de juiste Olympus-specialist om u te
helpen.
Gerichte training
Alle relevante stafleden ontvangen speciale modulaire
training in de omgang met Olympus-apparatuur, zodat u
er zeker van kunt zijn dat u altijd het beste haalt uit uw
ETD Double.
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Essentiële validatie
De validatiemodule omvat het volledige gamma
van operationele en prestatiekwalificatietesten in
overeenstemming met de vereisten van EN ISO 15883-1
en 15883-4. Deze testen monitoren en documenteren
de betrouwbaarheid en veiligheid van de workflow van
uw endoscopenreprocessing van begint tot eind.
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Deskundig onderhoud
U profiteert eveneens van de deskundige Olympussupportservice die altijd bij de hand is voor preventief of
correctief onderhoud. Het detecteren van kleine schade
voordat er grote reparaties nodig zijn maximaliseert de
uptime terwijl de kosten worden geminimaliseerd.

ETD DOUBLE

ETD Double
Type/versies

ETD Double

Capaciteit

3 flexibele medische endoscopen

Proces

Compatibel met Olympus PAA-proceschemicaliën

Programma's

·· Standaardprogramma's voor flexibele medische
endoscopen met verschillende droogopties
·· Thermoprogramma voor starre instrumenten
·· Thermische zelf-desinfectie

Buitenste behuizing en frame

Roestvrijstaal

Interfaces

LAN-printerpoort

Gebruikersinterface

7-inch meerkleurenaanraakschermen aan beide
zijden

Afmetingen

ETD Double-eenheid

B × D × H: 900 × 830 × 2130 mm
(hoogte is instelbaar op 2120 of 2140 mm)

Gewicht

ETD Double-eenheid

≤570 kg

Watertoevoer

Proceswater: koud water en/of gedemineraliseerd
water en/of koud water (drinkwater overeenkomstig
microbiologische kwaliteit)

Waterhardheid: max. 4°dH
Temperatuur: max. 30°C

Water voor optionele stoomcondensator (koelcircuit
is ook mogelijk)

Leidingwater
Temperatuur: max. 20 °C

Voltage / frequentie

400 V / 50 Hz

Zekeringen

3 × 16 A

Stroomverbruik

10,5 kW

Omgevingstemperatuur

5 – 40 °C

Relatieve luchtvochtigheid

10 – 80% bij max. 30 °C

Leidingen

DN50

Hoogte van afvoeraansluiting

Drainage op vloerniveau of optionele drainagepomp
(hoogte max 1,5 m)

Certificaten

··
··
··
··
··

Veiligheid

Voldoet aan DIN EN 61010-2-40

EMC

In overeenstemming met 2004/108/EC-richtlijn
Vloeistofcategorie 5

Bescherming tegen vervuiling van drinkwater

Voldoet aan DIN EN 1717

RoHS

In overeenstemming met 2011/65/EG RoHS-richtlijn

Elektrische stroomvoorziening
Omgevingsomstandigheden
Afvoeraansluitingen

Nalevingsstatus

Gefabriceerd overeenkomstig DIN EN ISO 13485
Gefabriceerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001
Gefabriceerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001
CE-markering overeenkomstig 93/42/EWG, Klasse IIb
Voldoet aan DIN EN ISO 15883-1/2/4
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Specificaties

Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.
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Telefoon 071 5450811 . Fax 071 5450802
www.olympus.nl

