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Kierując się potrzebami Klientów
Firma Steelco jest wiodącym dostawcą rozwiązań  
w dziedzinie zapobiegania zakażeń, który zaopatruje rynek 
medyczny, laboratoryjny oraz farmaceutyczny. Działając 
w ponad 100 krajach, wyposażyła wiele renomowanych 
placówek medycznych, jak również jednostek laboratoryjnych 
i przemysłu farmaceutycznego.

Firma Steelco, kierując się potrzebami Klientów, rozwija, 
wytwarza i dostarcza rozwiązania, które zwiększają kontrolę 
zakażeń, bezpieczeństwo i optymalizację procesów oraz 
ograniczają koszty. Firma Steelco będąca jednym  
z najbardziej innowacyjnych producentów w dziedzinie takiej 
jak automatyzacja procesów, dzięki połączeniu  
z firmą Miele, osiągnęła dodatkowy wzrost dynamiki rozwoju 
technologicznego.

Autoryzowany serwis techniczny firmy Steelco, zapewnia 
pełną opiekę techniczną i szkolenia dla Użytkowników  
w zakresie eksploatacji urządzeń. Możliwość zdalnej 
diagnostyki i wsparcie wyszkolonego zespołu inżynierów, 
na całym świecie, zapewnia, że   Użytkownik otrzyma wsparcie 
techniczne potrzebne do zachowania ciągłości pracy 
urządzeń.
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System ARES oferuje kompleksowy wybór urządzeń  
do ponownej obróbki endoskopów.

Koncentrując się na bezpieczeństwie, automatyzacji, 
identyfikacji i ergonomii, gwarantujemy spełnienie wymagań 
międzynarodowych norm i najnowocześniejsze technologie, 
takie jak system zintegrowanego przyłącza OCS, który jest 
kolejnym krokiem w kierunku optymalizacji procesów i kontroli 
zakażeń.

Dzięki dedykowanym rozwiązaniom, automatyczne  
myjnie-dezynfektory do endoskopów zapewniają najlepszą 
wydajność, kontrolę zakażeń i niskie koszty operacyjne 
ponownej obróbki endoskopów. Są w pełni zintegrowane  
ze sterylizatorami niskotemperaturowymi na nadtlenek 
wodoru firmy Steelco i oprogramowaniem SteelcoData Ares, 
jak również bezdotykowym systemem RFID oraz unikalnym 
systemem zintegrowanego przyłącza OCS.

System ARES 
Obejmuje cały proces ponownej obróbki endoskopów
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Kluczowe zalety
doskonałe połączenie

Podłączanie kanałów endoskopowych 
jednym gestem: technologia 
zintegrowanego przyłącza OCS, jedno 
wspólne przyłącze dla mycia wstępnego, 
mycia/dezynfekcji, suszenia/przechowywania 
endoskopów elastycznych.

Szybka, ergonomiczna i przyjazna dla 
Użytkownika technologia umożliwia 
jednorazową obsługę i podłączenie kanałów 
endoskopu, w trzykrotnie krótszym czasie.

Myjnie-dezynfektory do endoskopów 
elastycznych firmy Stelelco są 
zaprojektowane i wykonane zgodnie  
z normą ISO 14937 i/lub ISO 15883 
dotyczącą mycia w niskich temperaturach 
i dezynfekcji wysokiego poziomu  
lub sterylizacji płynnym środkiem 
sterylizującym endoskopów elastycznych. 
Wyniki zostały niezależnie certyfikowane 
przez akredytowane laboratoria zewnętrzne.

Wszystkie urządzenia są wykonane 
ze stali kwasoodpornej dla łatwego 
utrzymania czystości oraz dla zapewnienia 
automatycznych i programowalnych cykli 
samodezynfekcji termicznej: preferowana 
metoda zgodna z ISO 15883-4.

Urządzenia systemu ARES zapewniają 
bezdotykowe procesy z technologią RFID, 
od mycia wstępnego po myjnie-dezynfektory 
oraz szafy do suszenia i przechowywania.

Identyfikacja Użytkowników i endoskopów 
jest bezpieczna dzięki bezdotykowemu 
użyciu dedykowanych bransoletek lub 
kart. Nie ma potrzeby dotykania panelu 
sterowania urządzenia, co zmniejsza 
potencjalne ryzyko zakażenia krzyżowego 
oraz zwiększa bezpieczeństwo personelu 
i pacjentów.

Niezależnie od wielkości i układu 
przestrzennego działu ponownej obróbki 
endoskopów, pomagamy Klientom 
zaplanować, zarządzać i optymalizować 
organizację pracy, aby zapewnić jak 
najlepszą efektywność, wydajność  
i ekonomiczną eksploatację. W tym celu 
oferujemy nie tylko myjnie-dezynfektory  
do endoskopów, ale również kompletny 
i zintegrowany system ponownej obróbki 
endoskopów ze starannie zaprojektowanymi 
akcesoriami.
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Firma Steelco oferuje kompleksowe oraz inteligentne 
rozwiązania, które pomagają radykalnie zmniejszyć 
niezbędną powierzchnię, nawet w najmniejszych pracowniach 
endoskopowych, gwarantując jednocześnie najlepszą 
skuteczność i najwyższy poziom bezpieczeństwa przy 
ponownej obróbce endoskopów. Urządzenia przelotowe 
zapewniają oddzielenie strefy brudnej i czystej, aby uniknąć 
ryzyka zakażenia krzyżowego.

Idealnie zaplanowana przestrzeń do ponownej obróbki 
bronchoskopów lub cystoskopów zapewnia najwyższy 
poziom opieki nad pacjentem dzięki integracji z urządzeniami 
do sterylizacji.

Pulmonologia
Bronchoskopy pozwalają na szybkie i mało 
inwazyjne zabiegi w obrębie dróg oddechowych. 
Firma Steelco opracowała dedykowane rozwiązania 
umożliwiające dezynfekcję wysokiego poziomu, 
sterylizację płynnym środkiem sterylizującym oraz 
końcową sterylizację niskotemperaturową 
bronchoskopów.

Urologia i ginekologia
Cystoskopy umożliwiają wziernikowanie w obrębie 
układu moczowego. Firma Steelco opracowała 
dedykowane rozwiązania umożliwiające 
dezynfekcję wysokiego poziomu, sterylizację 
płynnym środkiem sterylizującym oraz 
końcową sterylizację niskotemperaturową 
cystoskopów.

Gastroenterologia
Rosnąca liczba programów badań przesiewowych 
i profilaktyki wymaga od placówek medycznych 
poprawy bezpieczeństwa i wydajności ponownej 
obróbki endoskopów. Firma Steelco opracowała 
najnowocześniejsze rozwiązania do dezynfekcji 
wysokiego poziomu i sterylizacji płynnym 
środkiem sterylizującym endoskopów używanych 
w tym zastosowaniu (gastroskopy, kolonoskopy, 
duodenoskopy, endoskopy ultrasonograficzne itp.).

Laryngologia 
Pomimo tego, że endoskopy laryngologiczne 
są mniej złożone niż endoskopy przewodu 
pokarmowego, proces dekontaminacji endoskopów 
laryngologicznych zmierza w kierunku tych samych 
norm, które są stosowane w gastroenterologii. 
Firma Steelco opracowała dedykowane 
rozwiązania umożliwiające dezynfekcję wysokiego 
poziomu, sterylizację płynnym środkiem 
sterylizującym oraz końcową sterylizację 
niskotemperaturową endoskopów 
laryngologicznych. 

Małe pracownie 
endoskopowe
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Zmniejszenie zakażeń 
krzyżowych na małej przestrzeni
Urządzenia przelotowe do jednokierunkowego 
przepływu pracy ze strefy brudnej do czystej 
pomagają uniknąć potencjalnego ponownego  
zanieczyszczania obrabianych endoskopów 
i związanych z nimi akcesoriów. Firma Steelco 
zapewnia najlepsze rozwiązania w zakresie 
bezpieczeństwa, które przenoszą proces 
dekontaminacji endoskopów na wyższy poziom, 
dzięki integracji z technologią sterylizacji 
niskotemperaturowej cystoskopów 
i bronchoskopów.

Oprogramowanie SteelcoData 
i system OCS
Firma Steelco zapewnia pełną dokumentację 
procesu ponownej obróbki endoskopów za pomocą 
oprogramowania SteelcoData i przyspiesza 
przepływ pracy dzięki unikalnemu systemowi 
zintegrowanego przyłącza OCS, jedno wspólne 
przyłącze dla mycia wstępnego, mycia i dezynfekcji 
oraz suszenia i przechowywania endoskopów 
elastycznych. Firma Steelco oferuje dedykowane 
i zintegrowane technologie dla jeszcze szybszej,  
bezpieczniejszej oraz bezbłędnej ponownej obróbki 
endoskopów.



Pulmonologia
Bronchoskopy pozwalają na szybkie i mało 
inwazyjne zabiegi w obrębie dróg oddechowych. 
Firma Steelco opracowała dedykowane rozwiązania 
umożliwiające dezynfekcję wysokiego poziomu, 
sterylizację płynnym środkiem sterylizującym oraz 
końcową sterylizację niskotemperaturową 
bronchoskopów.

Urologia i ginekologia
Cystoskopy umożliwiają wziernikowanie w obrębie 
układu moczowego. Firma Steelco opracowała 
dedykowane rozwiązania umożliwiające 
dezynfekcję wysokiego poziomu, sterylizację 
płynnym środkiem sterylizującym oraz 
końcową sterylizację niskotemperaturową 
cystoskopów.

Gastroenterologia
Rosnąca liczba programów badań przesiewowych 
i profilaktyki wymaga od placówek medycznych 
poprawy bezpieczeństwa i wydajności ponownej 
obróbki endoskopów. Firma Steelco opracowała 
najnowocześniejsze rozwiązania do dezynfekcji 
wysokiego poziomu i sterylizacji płynnym 
środkiem sterylizującym endoskopów używanych 
w tym zastosowaniu (gastroskopy, kolonoskopy, 
duodenoskopy, endoskopy ultrasonograficzne itp.).

Laryngologia 
Pomimo tego, że endoskopy laryngologiczne 
są mniej złożone niż endoskopy przewodu 
pokarmowego, proces dekontaminacji endoskopów 
laryngologicznych zmierza w kierunku tych samych 
norm, które są stosowane w gastroenterologii. 
Firma Steelco opracowała dedykowane 
rozwiązania umożliwiające dezynfekcję wysokiego 
poziomu, sterylizację płynnym środkiem 
sterylizującym oraz końcową sterylizację 
niskotemperaturową endoskopów 
laryngologicznych. 

Kardiologia
Tradycyjna ponowna obróbka sond  
do echokardiografii przezprzełykowej (sondy 
TEE) nie zapewnia wystarczających wymagań 
higienicznych. Firma Steelco opracowała 
dedykowane rozwiązania do dezynfekcji wysokiego 
poziomu sond TEE, aby w czasie ich ponownej 
obróbki poprawić bezpieczeństwo i higienę.
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Endoskopia wymaga poziomu bezpieczeństwa podobnego  
do tego w Centralnej Sterylizatorni, dlatego długoterminowym 
celem jest dostosowanie wymagań ponownej obróbki 
endoskopii, i ich połaczenie z dostępnymi metodami 
sterylizacji oraz dokumentacji w Centralnej Sterylizatorni.

Centralizacja ponownej obróbki endoskopów zwiększa 
wydajność szpitala, poprzez korzyści z synergii szkoleń  
i gotowości personelu oraz pozwala na planowanie przyszłego 
rozwoju.

Połączenie ponownej obróbki endoskopów 
w Centralnej Sterylizatorni
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Optymalizacja przepływu pracy
Centralizacja ponownej obróbki endoskopów 
zapewnia w szpitalu bezpieczną i odpowiednią 
organizację pracy z oddzieleniem strefy 
brudnej oraz czystej, aby zapobiec ponownemu 
zanieczyszczaniu endoskopów. Szpitale odnoszą 
korzyść organizacyjną poprzez możliwość integracji 
sterylizacji endoskopów o różnym przeznaczeniu 
(gastroenterologia, urologia, pneumonologia itp.).

Duża wydajność
Wzrost wydajności, jako rezultat większej 
oraz odpowiedniej przestrzeni, w połączeniu 
z urządzeniami o różnej pojemności, zarówno 
na jeden endoskop do obróbki interwencyjnej, 
jak również do obróbki do 3 standardowych 
endoskopów lub do 9 fiberobronchoskopów  
lub cystoskopów w jednym urządzeniu.
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EPW 100 S
Półautomatyczne urządzenie wspomagające 
mycie ręczne endoskopów

sxgxw:
450 x 280 x 230 mm

 + Łatwa kontrola pozostałości 
Jednym ruchem urządzenie przekazuje 
wodę do płukania do pojemnika na 
badanie pozostałości organicznych.

 + Intuicyjny panel sterowania 
Łatwy w użyciu dotykowy panel 
sterowania oraz 
wprowadzanie cykli krok 
po kroku za pomocą 
dedykowanych kart 
do czytników kodów 
kreskowych lub RFID.

 + Automatyzacja 
Szybka, łatwa i identyfikowalna 
półautomatyzacja ręcznego mycia: 
ciągły test szczelności, mycie, płukanie 
i suszenie kanałów roboczych.

 + Ekologiczny 
Jednokrotne automatyczne dozowanie 
środka do mycia.

 + Dedykowane cykle samodezynfekcji.
 + Ciągły test szczelności w czasie cyklu.

EPW 100 S to zautomatyzowany system 
wspomagający mycie ręczne. Wspomaga 
Użytkownika poprzez automatyzację testu 
szczelności, mycia i płukania kanałów 
roboczych endoskopów oraz eliminując 
ryzyko uszkodzenia endoskopu oraz błędów.

Wyposażone w przyjazny dla Użytkownika 
panel sterowania, urządzenie umożliwia 
obsługę bez użycia rąk oraz identyfikację 
Użytkownika poprzez czytnik kodów 
kreskowych lub system RFID.

Urządzenie pozwala na całkowite zanurzenie 
endoskopów zgodnie z większością 
europejskich wytycznych krajowych.

Główne cechyWymiary zewnętrzne
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Zlewy i meble do mycia ręcznego
Różnej wielkości zlewy i szafki zaprojektowane specjalnie do ręcznego mycia. 
Zlewy są dostępne ze stałą lub regulowaną wysokością, z blatami ze stali 
kwasoodpornej lub Corian®. Ponadto mogą być wyposażone w automatyczny 
system napełniania i opróżniania połączony z urządzeniem EPW 100 S.

Technologia OCS
Urządzenie EPW 100 S jest wyposażone w system 
zintegrowanego przyłącza OCS, jedno wspólne 
przyłącze dla mycia wstępnego, mycia/dezynfekcji, 
suszenia/przechowywania endoskopów elastycznych 
– zmniejszające ryzyko błędów i uszkodzenia 
endoskopu podczas całego procesu.

Proces bezdotykowy
Szybki, aseptyczny wybór endoskopów  
i Użytkowników bez użycia rąk poprzez wbudowany 
czytnik kodów kreskowych lub system RFID.  
Nie ma potrzeby dotykania panelu sterowania 
urządzenia, co zmniejsza potencjalne ryzyko 
zakażenia krzyżowego i zwiększa bezpieczeństwo 
personelu i pacjentów.

Pełna dokumentacja procesu
Ten model zapewnia zapis cyklu, który można 
wydrukować, zapisać na pamięci USB lub przesłać  
do systemu dokumentacji SteelcoData.
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Seria EW 1 
Kompaktowe myjnie-dezynfektory do endoskopów

1 standardowy endoskop elastyczny
do 2 wideobronchoskopów/
cystoskopów
do 4 fiberobronchoskopów/
cystoskopów

 + Opcjonalne suszenie ciepłym 
powietrzem w komorze mycia.

 + Automatyczna i programowalna 
samodezynfekcja termiczna komory 
mycia, wózka wsadowego i obwodu 
hydraulicznego: preferowana metoda 
zgodnie z ISO 15883-4.

 + 3 pompy dozujące środki chemiczne.

 + Wbudowana drukarka.

 + Wersja nieprzelotowa lub przelotowa.

 + Ergonomiczny załadunek 
i wyładunek dzięki drzwiom  
na zawiasach, które pełnią 
funkcję powierzchni załadowczej/
wyładowczej oraz ociekowej.

 + Podwójny system filtracji 
bakteriologicznej wody  
do 0,1 mikrona, aby zapewnić 
optymalną skuteczność dezynfekcji.

Automatyczne myjnie-dezynfektory  
serii EW 1 są zaprojektowane do mycia 
w niskich temperaturach oraz dezynfekcji 
wysokiego poziomu/sterylizacji płynnym 
środkiem sterylizującym endoskopów 
elastycznych, głównych marek i modeli 
dostępnych na rynku. Myjnie umożliwiają 
również obróbkę endoskopów sztywnych.

Kompaktowa budowa urządzeń zapewnia 
niskie koszty operacyjne na cykl, poprzez 
minimalizację zużycia wody, energii i środków 
chemicznych,  gwarantując najlepszy poziom 
kontroli oraz zapobiegania zakażeniom.

Główne cechyPojemność
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Optymalna wydajność ze środkami 
chemicznymi firmy Steelco
Myjnia-dezynfektor serii EW 1 została zaprojektowana 
i jest zgodna z normami EN ISO 15883-4 i EN ISO 14937, 
w powiązaniu ze zwalidowanym zestawem środków 
chemicznych do procesów dezynfekcji wysokiego 
poziomu lub sterylizacji płynnym środkiem 
sterylizującym w niskiej temperaturze. 

Pełna dokumentacja procesu
Szybsze rozpoznanie endoskopu oraz Użytkownika 
dzięki opcji czytnika kodów kreskowych/RFID.  
Dane cyklu mogą być zapisane na pamięci 
podłączonej do wbudowanego przyłącza USB, 
drukowane przez wbudowaną drukarkę termiczną 
lub alternatywnie rejestrowane przez opcjonalne 
oprogramowanie SteelcoData do dokumentacji 
procesów.

Wózki wsadowe o dużej wydajności
Wózki wsadowe pozwalają na właściwe ułożenie endoskopów, 
unikając nakładających się punktów oraz zapewniając bezpieczne  
pozycjonowanie nawet najdelikatniejszych narzędzi.

Elastyczne rozwiązania
Myjnię-dezynfektor serii EW 1 można również 
zamówić w konfiguracji „Rack”, w której dwie 
niezależne komory mycia umieszczone są jedna 
pod drugą, w celu optymalizacji przestrzeni 
i asynchronicznego mycia dwóch endoskopów  
elastycznych w jednym kompaktowym urządzeniu. 
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Seria EW 1 S 
Myjnie-dezynfektory do endoskopów z technologią OCS

załadowczej/wyładowczej oraz ociekowej.

 + Dedykowane wózki wsadowe myjni 
serii EW 1 S są kompatybilne z szafami  
suszącymi serii ED 200 S.

 + Automatyczny i programowalny cykl 
samodezynfekcji termicznej: preferowana 
metoda zgodna z ISO 15883-4.

 + 3 pompy dozujące środki chemiczne.

 + Wbudowana drukarka.

 + Oprogramowanie SteelcoData do 
elektronicznej dokumentacji procesów.

 + System zintegrowanego przyłącza 
OCS, jedno wspólne przyłącze do 
mycia wstępnego, mycia/dezynfekcji, 
suszenia/przechowywania endoskopów 
elastycznych.

 + Wersja nieprzelotowa lub przelotowa.

 + Opcjonalne suszenie ciepłym 
powietrzem w komorze mycia.

 + Ergonomiczny załadunek i wyładunek 
dzięki drzwiom na zawiasach, 
które pełnią funkcję powierzchni 

Kompaktowa budowa urządzeń,   
z automatycznymi drzwiami na zawiasach, 
zapewnia wysoką wydajność  
oraz minimalizację zużycia wody, energii 
oraz środków chemicznych.

System monitorujący każdy kanał 
endoskopu, gwarantuje wysoki poziom 
bezpieczeństwa w zakresie drożności 
i szczelności kanałów.

Drzwi są automatycznie otwierane za pomocą 
czujnika zbliżeniowego do bezdotykowego 
załadunku i wyładunku narzędzi. Urządzenie  
jest wyposażone w podstawę ze stali 
kwasoodpornej do przechowywania środków 
procesowych.

Myjnia-dezynfektor serii EW 1 S jest również 
dostępna w konfiguracji „Rack”, w celu 
asynchronicznej obróbki dwóch endoskopów 
i optymalizacji przestrzeni.

Główne cechyPojemność

1 standardowy endoskop elastyczny
do 2 wideobronchoskopów/
cystoskopów
do 3 fiberobronchoskopów/
cystoskopów
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Kontrola procesu SteelcoSure
Przyrząd testowy procesu (PCD), do myjni-dezynfektorów serii EW, służy 
do rutynowej kontroli skuteczności mycia zgodnie z ISO 15883-5 i HTM 01/06. 
Ponadto dostępny jest profesjonalny sterylny zestaw Steelco Q-Water BSK  
do bezpiecznego rutynowego pobierania próbek wody z ostatniego płukania 
myjni-dezynfektorów do endoskopów. Dostępne są również inne wskaźniki kontroli 
procesu SteelcoSure.

Technologia OCS
Szybka, ergonomiczna i przyjazna dla Użytkownika 
technologia, która minimalizuje obsługę endoskopów 
we wszystkich fazach procesu, znacznie ograniczając 
ryzyko zakażeń krzyżowych i błędów ludzkich.

Bezdotykowy proces  
z technologią RFID
Urządzenia systemu ARES zapewniają wyższe poziomy 
bezpieczeństwa dzięki bezdotykowym procesom 
z technologią RFID. Identyfikacja Użytkowników i 
endoskopów jest bezpieczna dzięki bezdotykowemu 
użyciu dedykowanych bransoletek lub kart. Nie ma 
potrzeby dotykania panelu sterowania urządzenia, co 
zmniejsza potencjalne ryzyko zakażenia krzyżowego 
oraz zwiększa bezpieczeństwo personelu i pacjentów.

Optymalna wydajność ze środkami 
chemicznymi firmy Steelco
Myjnia-dezynfektor serii EW 1 S została zaprojektowana 
i jest zgodna z normami EN ISO 15883-4 i EN ISO 14937, 
w powiązaniu ze zwalidowanym zestawem środków 
chemicznych do procesów dezynfekcji wysokiego 
poziomu lub sterylizacji płynnym środkiem 
sterylizującym w niskiej temperaturze. Identyfikacja 
środków chemicznych przez system RFID: 
dodatkowa funkcja bezpieczeństwa identyfikująca 
właściwe podłączenie i użycie odpowiednich środków 
chemicznych.
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EW 1 S MAXI
Myjnie-dezynfektory do endoskopów z automatycznym przyłączem OCS

W tym modelu przyłącze OCS jest 
automatycznie sprzęgane poprzez  
pneumatyczny tłok umieszczony w górnej 
części komory mycia. Technologia OCS 
minimalizuje uszkodzenia endoskopów 
i ułatwia codzienną pracę personelu.

Myjnia-dezynfektor serii EW 1 S została 
zaprojektowana i jest zgodna z normami 
EN ISO 15883-4 i EN ISO 14937, w powiązaniu 
ze zwalidowanym zestawem środków 
chemicznych do procesów dezynfekcji 
wysokiego poziomu lub sterylizacji płynnym 
środkiem sterylizującym w niskiej temperaturze.

Mniejsze wymiary, większa komora: niskie 
zużycie mediów przy małych wymiarach 
urządzenia, ale przy większych wymiarach 
komory i wózka wsadowego niż w myjni 
serii EW 1 S.

Pojemność

 + Identyfikacja środków chemicznych 
przez system RFID: dodatkowa funkcja 
bezpieczeństwa identyfikująca właściwe 
podłączenie i użycie odpowiednich 
środków chemicznych, zwalidowanych 
zgodnie z ISO 15883-4.

 + 3 pompy dozujące środki chemiczne.

 + Wbudowana drukarka.

 + Wbudowany system RFID 
do identyfikacji Użytkownika i endoskopu 
oraz procesów bezdotykowych.

 + System zintegrowanego przyłącza 
OCS, jedno wspólne przyłącze do 
mycia wstępnego, mycia/dezynfekcji, 
suszenia/przechowywania 
endoskopów elastycznych.

 + Opcjonalne suszenie ciepłym 
powietrzem w komorze mycia.

 + Automatyczny i programowalny 
cykl samodezynfekcji termicznej: 
preferowana metoda zgodnie 
z ISO 15883-4.

Główne cechy

1 standardowy endoskop elastyczny
do 2 wideobronchoskopów/
cystoskopów
do 3 fiberobronchoskopów/
cystoskopów
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Montaż bez odstępów
Dostęp serwisowy od przodu umożliwia łatwiejszą 
obsługę serwisową oraz lepsze wykorzystanie 
przestrzeni. W wersji przelotowej, nie ma potrzeby 
tworzenia dodatkowej przestrzeni po bokach 
urządzenia.

Bezdotykowy proces  
z technologią RFID
Drzwi są automatycznie otwierane za pomocą pedału 
nożnego lub czujnika RFID do bezdotykowego 
załadunku i wyładunku narzędzi.

Optymalizacja przepływu pracy
Firma Steelco oferuje różne rozwiązania, aby sprostać 
wyzwaniom stawianym przez placówki ponownej 
obróbki endoskopów. Dedykowane wózki wsadowe 
myjni serii EW 1 MAXI są kompatybilne z szafami 
suszącymi serii ED 200 S.

Pełna dokumentacja procesu z SteelcoData
Pełna dokumentacja ponownej obróbki endoskopów dzięki oprogramowaniu 
SteelcoData Live i Ares: internetowe oraz gotowe do pracy zdalnej 
oprogramowanie do dokumentacji, identyfikacji i kontroli każdego działania.
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Dostępna w wersji nieprzelotowej 
lub przelotowej, myjnia-dezynfektor 
serii EW 1 S została zaprojektowana  
oraz jest zgodna z normą EN ISO 15883-4.

Identyfikacja środków chemicznych 
przez system RFID: dodatkowa funkcja 
bezpieczeństwa identyfikująca właściwe 
podłączenie i użycie odpowiednich 
środków chemicznych, zwalidowanych 
zgodnie z ISO 15883-4.

Łatwy załadunek: konstrukcja przesuwna 
i obracana wózka wsadowego ułatwia 
podłączanie kanałów endoskopu nawet 
w ciasnych pomieszczeniach.

Seria EW 2
Myjnie-dezynfektory o pojemności 2 endoskopów elastycznych

 + Automatyczny i programowalny 
cykl samodezynfekcji termicznej: 
preferowana metoda zgodnie  
z ISO 15883-4.

 + 3 pompy dozujące środki chemiczne.

 + Czytnik kodów kreskowych 
i wbudowana drukarka w standardzie.

 + Czytnik systemu RFID do identyfikacji 
Użytkownika/endoskopu jako opcja.

 + Opcjonalne suszenie ciepłym 
powietrzem w komorze mycia.

Główne cechy

1 standardowy endoskop 
elastyczny
do 4 wideobronchoskopów/
cystoskopów
do 6 fiberobronchoskopów/
cystoskopów
do 2 sond TEE

Pojemność
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System identyfikacji  
środków procesowych RFID
W tym urządzeniu zastosowano identyfikację środków 
procesowych wraz z rejestracją ich numeru partii i daty 
ważności. Są to informacje o krytycznym znaczeniu 
dla bezpieczeństwa, aby zapewnić, że tylko 
zwalidowane środki chemiczne będą używane w celu 
spełnienia wymagań normy ISO 15833-4.

Akcesoria do duodenoskopu
Duodenoskop jest uważany za jeden z najtrudniejszych 
endoskopów do mycia. Dedykowane przyłącze OCS 
i specjalny uchwyt do ponownej obróbki dystalnych 
końcówek, pomaga Użytkownikowi w tym trudnym 
zadaniu.

Dedykowana bezpieczna kaseta 
do mycia sond TEE 
Umożliwia ponowną obróbkę sond TEE zgodnie  
z normą ISO 15883. Przetwornik wraz z przyłączem 
kabla jest chroniony w hermetycznie zamkniętej kasecie, 
podczas gdy dystalna końcówka, która wymaga mycia 
i dezynfekcji wysokiego poziomu, jest odsłonięta.

Wózki wsadowe o dużej wydajności
Wózki wsadowe pozwalają na właściwe ułożenie endoskopów, 
unikając nakładających się punktów oraz zapewniając bezpieczne  
pozycjonowanie nawet najdelikatniejszych narzędzi.
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Seria EW 2 S 
Myjnie-dezynfektory o pojemności 2 lub 3 endoskopów elastycznych 
z technologią OCS

Myjnie-dezynfektory serii EW 2 S  
są wyposażone w systemem zintegrowanego 
przyłącza OCS, jedno wspólne przyłącze 
do mycia  wstępnego, mycia/dezynfekcji, 
suszenia/przechowywania endoskopów  
elastycznych.

Dostępne w wersji nieprzelotowej 
i przelotowej, są wyposażone w wysuwane 
wózki wsadowe, które umożliwiają łatwy 
załadunek i wyładunek endoskopów, 
umożliwiając ergonomiczną i ogólnie 
łatwiejszą obsługę.

Drzwi są automatycznie otwierane za pomocą 
czujnika zbliżeniowego do bezdotykowego 
załadunku i wyładunku narzędzi.

Drzwi przesuwne.

Główne cechy

Model EW 2 2S
2 standardowe endoskopy elastyczne
do 4 wideobronchoskopów/cystoskopów
do 6 fiberobronchoskopów/cystoskopów
do 2 sond TEE
Model EW 2 3S
3 standardowe endoskopy elastyczne
do 6 wideobronchoskopów/cystoskopów
do 9 fiberobronchoskopów/cystoskopów
do 2 sond TEE

Pojemność

 + Dedykowane wózki wsadowe myjni 
serii EW 2 S są kompatybilne z szafami  
suszącymi serii ED 200 S.

 + Identyfikacja środków chemicznych 
przez system RFID: dodatkowa funkcja 
bezpieczeństwa identyfikująca właściwe 
podłączenie i użycie odpowiednich 
środków chemicznych, zwalidowanych 
zgodnie z ISO 15883-4.

 + 3 pompy do środków chemicznych.

 + Wbudowana drukarka.

 + System zintegrowanego przyłącza 
OCS, jedno wspólne przyłącze do  
mycia wstępnego, mycia/dezynfekcji, 
suszenia/przechowywania 
endoskopów elastycznych.

 + Opcjonalne suszenie ciepłym 
powietrzem w komorze mycia.

 + Automatyczny i programowalny 
cykl samodezynfekcji termicznej: 
preferowana metoda zgodnie 
z ISO 15883-4.
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Optymalizacja przepływu pracy
Firma Steelco oferuje różne rozwiązania, aby sprostać wyzwaniom stawianym 
przez placówki ponownej obróbki endoskopów. W tym celu oferuje nie tylko 
myjnie-dezynfektory do endoskopów, ale również kompletny i zintegrowany 
system ponownej obróbki endoskopów ze starannie zaprojektowanymi 
akcesoriami.

Dedykowana bezpieczna kaseta 
do mycia sond TEE
Umożliwia ponowną obróbkę sond TEE zgodnie  
z normą ISO 15883. Przetwornik wraz z przyłączem 
kabla jest chroniony w hermetycznie zamkniętej 
kasecie, podczas gdy dystalna końcówka, która 
wymaga mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu,  
jest odsłonięta.

Optymalna wydajność ze środkami 
chemicznymi firmy Steelco
Myjnia-dezynfektor serii EW 2 S została zaprojektowana 
i jest zgodna z normą EN ISO 15883-4, w powiązaniu 
ze zwalidowanym zestawem środków chemicznych 
do procesów dezynfekcji wysokiego poziomu. 
Identyfikacja środków chemicznych przez 
system RFID: dodatkowa funkcja bezpieczeństwa 
identyfikująca właściwe podłączenie i użycie 
odpowiednich środków chemicznych, zwalidowanych 
zgodnie z ISO 15883-4.

Pełna dokumentacja procesu
Szybsze rozpoznanie endoskopu oraz Użytkownika 
dzięki opcji czytnika kodów kreskowych/RFID. 
Dane cyklu mogą być drukowane przez wbudowaną 
drukarkę termiczną lub alternatywnie rejestrowane 
przez opcjonalne oprogramowanie SteelcoData  
do dokumentacji procesów.
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1200/1600/2000 x 700 x 900 stała wysokość
1200/1600/2000 x 700 x 850/1150 regulowana wysokość

Wymiary i dane techniczne 
Wykonanie i konfiguracje

EPW 100 S Wymiary zewnętrzne mm
s g w

450 280 230

EW 1 wersja nieprzelotowa Wymiary zewnętrzne mm
s g w

EW 1/1 600 630 953

EW 1/1 z kółkami 600 630 1200

EW 1/1 RACK 750 690 1643

EW 1 wersja przelotowa Wymiary zewnętrzne mm
s g w

EW 1/2 710 570 1206

EW 1/2 RACK 860 570 1663

EW 2 Wymiary zewnętrzne mm
s g w

Wersja nieprzelotowa 860 725 1948

Wersja przelotowa 860 835 1948

EW 1 S Wymiary zewnętrzne mm
Wersja (nie)przelotowa s g w

1 komora mycia 704 570 1700

2 komory mycia, RACK 900 590 1890

EW 1 S MAXI Wymiary zewnętrzne mm
Wersja (nie)przelotowa s g w
1 komora mycia 650 587 1850

EW 2 2/3 S Wymiary zewnętrzne mm
Wersja (nie)przelotowa s g w
1 komora mycia 860 710 1960

Zlewy i meble o różnych rozmiarach zaprojektowane specjalnie do ręcznego mycia. Są to idealne 
rozwiązania do współpracy z urządzeniem EPW 100 S, zwłaszcza w połączeniu z automatyzacją 
zlewu. Zlewy są dostępne ze stałą lub regulowaną wysokością, z blatami ze stali kwasoodpornej 
lub Corian®.

Dostępne wymiary sxgxw mm:
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• = Standard • = Opcja - = Niedostępne

Dane techniczne EPW 100 S EW 1 EW 1 S EW 1 S 
MAXI EW 2 EW 2 2S EW 2 3S

Konfiguracja urządzenia
Wersja nieprzelotowa - • • • • • •
Wersja przelotowa - • • • • • •
Konfiguracja „Rack” nieprzelotowa – asynchroniczne i całkowicie niezależne dwie komory mycia - • • - - - -
Konfiguracja „Rack” przelotowa – asynchroniczne i całkowicie niezależne dwie komory mycia - • • - - - -
Wsparcie ponownej obróbki duodenoskopu - • • • • • •
System kontroli bezpieczeństwa RFID dla środków chemicznych - - • • • • •
Automatyczna i programowalna samodezynfekcja termiczna - • • • • • •
Konfiguracja drzwi
Drzwi na zawiasach, otwierane ręcznie - • - - • - -
Drzwi na zawiasach, otwierane automatycznie - - • • - - -
Drzwi automatycznie przesuwne - - - - - • •
System otwierania drzwi
Ręczny - • - - • - -
Bezdotykowy czujnik zbliżeniowy - - • - - • •
Bezdotykowy czujnik RFID zintegrowany z panelem sterowania - - • • - - -
Pedał nożny - - - • - - -
System podłączenia endoskopu
Tradycyjny - • - - • - -
Technologia OCS • - • • - • •
Pojemność
Standardowe endoskopy (np. gastroskopia, kolonoskopia, duodenoskopia itp.). 1 1 1 1 2 2 3
Wideobronchoskopy/Cystoskopy 1 2 2 2 4 4 6
Fiberobronchoskopy/Cystoskopy 1 4 3 3 6 6 9
Sondy echokardiografii przezprzełykowej (sondy TEE) - - - - 2 2 2
Optymalizacja przepływu pracy
Wózki wsadowe kompatybilne z szafą suszącą serii ED 200 S - - • • - • •
System podwójnego filtrowania wody
Filtry bakteriologiczne 0,45 μm + 0,1 μm - • • • • • •
System sterowania i identyfikacji
Dotykowy panel sterowania 4,3'' 3,5'' 7'' 7'' 5,7'' 5,7'' 5,7''
Wbudowana drukarka • • • • • • •
Czytników kodów kreskowych • • • • • • •
Czytnik RFID • • • • • • •
Port komunikacyjny Ethernet • • • • • • •
Port USB • • - - - - -
Oprogramowanie SteelcoData • • • • • • •
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Partner Steelco w Polsce

AMED Biuro Techniczno-Handlowe
ul. Słowikowskiego 39
05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7157186
Fax +48 22 7157190
biuro@amed.pl
www.amed.pl

*

* Tylko dla wyrobów 
wymienionych na certyfikacie 
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