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МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ

Мийна машина Well 2
Машина для мийки гнучких ендоскопів зі збільшеною камерою і можливістю обробки 2-х
систем

Мийна машина Well 2 - універсальна машина для мийки гнучких ендоскопів зі збільшеною
дезінфекційною камерою і можливістю обробки 2-х систем.
Об'ємна камера для дезінфекції та промивання
Мийна машина Well має одну з найбільших за обсягом дезінфекційною камерою на ринку. Це забезпечує
зручне розташування гнучких ендоскопів різних конфігурацій і розмірів. Ендоскоп вільно розташовується
в камері, повністю замочується і зрошується дезінфектором кожен квадратний міліметр в самих
важкодоступних місцях.
Широкий спектр програмних установок
Завдяки використанню широкого спектра різних установок користувач отримує максимальний результат
за мінімальний час. З урахуванням сфер використання ендоскопа і рівня забрудненості можливо
провести повний цикл від мийки до дезінфекції або окремі цикли дезінфекції або очищення. Це дає
можливість скоротити час, зменшити споживання реактивів і збільшити термін використання ендоскопів.
Висока енергоефективність
Використання сучасних технологій в мийних машинах Well дозволяє знизити споживання електроенергії
в кілька разів. Заявлені технічні й функціональні характеристики дозволяють віднести Well 2 до групи
обладнання з високим рівнем енергоефективності.
Досконала система контролю
Електроніка мийної машини для ендоскопії постійно відстежує кількість води, що заливається в
дезінфекційну камеру, та мийного розчину, що виключає можливість переливу і витоку. Це забезпечує
безпеку персоналу і збереження обладнання дезінфекційного відділення.
Зручність у роботі
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Крім збільшення місця для завантаження гнучких ендоскопів, мийка оснащується містким кошиком для
знімних елементів. Вдало розташування зрошують канюль підвищує функціональні характеристики
приладу і дозволяє найбільш раціонально обробляти всю поверхню ендоскопів.
Універсальність і простота
У мийці для гнучких ендоскопів Well 2 можливо використовувати реактиви та дезінфектанти всіх
виробників. Конектори та з'єднання мийки дозволяють підключати гнучкі ендоскопи всіх моделей, які
представлені на ринку медичного обладнання України.
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