
Helautomatisk diskdesinfektor med en kammare och inbyggd spritningsfunktion 

ISA™ 



Användarvänlighet

Effektivitet 

Hygien

• Möjlighet att öppna/stänga vipplocket utan att använda händerna.

• Stor användarvändlig pekskärm med text på svenska.

• Enkel anslutning av endoskop med ny unik slangkoppling.

• Bra ergonomi med låg användningshöjd och stor, lättåtkomlig diskkammare.

• Praktisk låda för kemikalier med lättåtkomlig alkoholbehållare.

Bild på pekskärm

Öppning av vipplock

• Smidig fotpedal så man inte behöver använda händerna.

•  Inbyggt HEPA-filter säkerställer att vattnet från  
processen är bakteriefritt.

• Direkt avluftning från diskdesinfektorn.

•  Automatisk självdesinfektion av alla invändiga delar i 
diskdesinfektorn och filtersystemet.

•  Kan kombineras med våra olika torkskåpslösningar.

• Diskar på ca. 25 minuter.

• Inbyggt RFID-identifieringssystem.

• Snabbval för diskprogram och säker registrering av diskdata.

• Alternativ för automatisk spritning av endoskopen efter tvätt.

• Kontinuerligt läckagetest och fullständig övervakning av samtliga kanaler. 

Laddning av endoskop



Teknik

Säkerhet

Service

•  Överensstämmer med EU-standarden  
UNI EN-ISO-15883-1/4 & UNI EN TS 15883/5. 

•  Total spårbarhet vad gäller diskprocess och användare. 

•  Kontinuerligt läckagetest och fullständig övervakning  
av samtliga kanaler i endoskopet.

•  Konstruktionen med ett spraymunstycke ger en lägre 
förbrukning av perättiksyra, rengöringsmedel och vatten.

•  Kan användas för att diska alla typer av flexibla  
endoskop oavsett märke, samt flera stela endoskop.

ISA-diskkammare 

• Teknisk fjärrservice via modem eller LAN från MTA eller Santax Medico.

•  Databasprogramvara som möjliggör statistiska analyser av diskprocessen.

• Landsomfattande serviceorganisation.

• Modulbaserade service- och driftsavtal.

• Vi erbjuder undervisning och olika kurser för personal och MTA.

Santax Medico har serviceavdelningar i Stockholm och Köpenhamn

• Elektroniskt lås innebär att diskkammaren inte kan öppnas av misstag.

•  Varje endoskop har en unik kod vilket säkerställer att rätt diskprocess  
används.

• Dokumentationssystemet garanterar spårbarhet genom hela diskprocessen.

• Användningen av RFID minimerar risken för mänskliga fel.

• Efter avslutad diskning skrivs en rapport över diskprocessen ut.

Skrivare, desinfektionsmedel, rengöringsmedel och alkohol 
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Övrigt
•  Santax Medico är återförsäljare av förbrukningsmaterial till diskdesinfektorn: 

Rapicide PA single shot 2-komponentsperättiksyra och Intercept Plus  
multienzymatiskt rengöringsmedel.

•  Rengöringsmedel och desinfektionsmedel är som aktiva i rumstemperatur.

• Rapicide PA och Intercept Plus säljs i 5-litersdunkar.

•  Santax Medicos säljare och tekniker hjälper gärna till med inredningsförslag. 

Rapicide single shot-desinfektionsmedel

Santax Medico AB · Ekbacksvägen 28 · 168 69 Bromma - Sverige 
T: +46 - (0) 171 367 00 · info@santax.se · www.santax.com
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Torkskåp
• Endoskopen kan förvaras i torkskåp i upp till sju dagar.

• Torkskåpen är enkelsidiga eller med genomräckning.

•  Kassetterna följer med endoskopet under hela cykeln och skyddar endoskopen 
under transport.

• Rymmer 8–16 endoskop per skåp och tar så lite plats som 60 × 190 × 54 cm.

• Endoskopens förvaringstid registreras och övervakas i torkskåpet.

•  Endoskopets kanaler torkas med medicinsk luft vilket förhindrar bakterietillväxt.

•  Kan levereras med en rad tillval: HIS-gränssnitt, dubbelendoskop, Smartlight, 
Smart Connect och sensorsystem.

1) Tidsstyrning av endoskop
2) Kassettsystem med endoskop- och anslutningsblock
3) Torkskåp med tidsstyrning och plats för 8 kassetter

B: 60 x H: 190 x D: 54 cmB: 70 x H: 140 x D: 65 cm


