CYW-100
ENDOSKOPİ YIKAMA VE DEZENFEKTÖR CİHAZI
Temizleme Ve Dezenfeksiyon İçin Yeni Teknoloji

Otomat k Endoskop Yıkama ve
Dezenfektan C hazı
Med kal Tetk klerden Güven
Garant s Almıştır.

Choyang CYW-100 Endoskop yıkama ve dezenfektör üçlü koruma için tüm özelliklerini sizlere
sunar; hastalarınızı korumak, personelinizi korumak ve sizin esnek endoskoplarınızı korumak.
Choyang CYW-100 otomarik tekli skop yüksek-düzey dezenfeksiyon protokolünde yüksek
standartları yakalamıştır. Su rezistansı ve hava basıncını kontrol ederek CYW-100
endoskoplarınız için hem içeriden hem dışarıdan mükemmel yıkmayı ve dezenfeksiyonu
garanti eder.
Operasyan kullanıcının isteğine bağlı olarak otomatik ya da manuel olabilir. CYW-100 hızlı
ve verimli bir şekilde çalışmak için donatılmıştır ve kusursuz bir şekilde oto kontrol yaparak
hata veya sorun tespiti yapabilmektedir.

Antikorozif cihaz için
gelişmiş malzemeler

3 Adet güçlü motorla
muteşem yıkama ve
dezenfeksiyon

Endoskop’un iç kanallarından
sıvı akışı (Su-enzimatik
dezenfektan -hava)

360 Derecelik kavisle
Çoklu-Kanal jet sistemi
Artırılmış sensör paketi
kapak kenarı özel silikon
kaplama

Tamamlayıcı Özell kler
Kaçak Test C hazı / Operasyon Prosedürü
Zaman

Program Modu
(Manuel)
(Otomat k)
Tank Kapas tes

Su
Dezenfeks yon
Deterjan
Enz mat k
Hava

10-50 sn. , 1:00 , 5:00 dk.
1-9 dk. 10-50 dk. 1-9 Saat.
10 sn. - 4 dk
1 sn. 5 dk.
1 sn. 5 dk.

BELİRLEYİCİ ÖZELLİKLER

1. Yıkama - Enz mat k Yıkama - 2. Yıkama

Tekli skop yıkama ve dezenfeksiyon işlemi

Dezenfeks yon 3. Yıkama - Hava

Aynı anda iki adet bronkoskopi cihazını yıkar.

Su
Dezenfektan
Enz mat k

Kaçak test cihazı

15 lt

Maximum 15 dakikada cihazı yıkayıp, kullanır hale getirir.

15 lt
1.2 lt.

U.V sistemi sayesinde suyunuzu dezenfekte eder.

Kanal

4 adet tem zleme kanalı mevcut. (1 skop ç n)

360 derecelik kavisle çoklu - kanal jet sistemi

Tahl ye

1 çıkış (arka panelde zorunlu.)
3 çıkış (ön kapakta)

Artırılmış sensör paketi

Güç

220 V.60 Hz.

Ölçüler

65x56 x 94 cm (G x Dx Y)

Güç

76 kg.

Birbirinden bağımsız 3 adet güçlü sıvı motoruna sahip.
Elektrik kesintisinden etkilenmeden işlemine kaldığı
yerden devam eder.
Antikorozif cihaz için gelişmiş malzemeler
Tam otomatik çalışma sistemi.
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