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Projetados pensando nas 
necessidades dos clientes
A Steelco é referência em fornecimento de soluções para 
o controle de infecções, abastecendo setores médicos, 
laboratórios de pesquisa e setores farmacêuticos. Presente 
em mais de 100 países, a Steelco equipou inúmeros centros 
hospitalares de renome mundial, tendo como seus clientes 
marcas de destaque do setor laboratorial, farmacêutico e 
industrial.

Direcionada pelo feedback dos nossos clientes, a Steelco 
desenvolve, fabrica e fornece soluções que maximizam o 
controle de infecções, a segurança, otimizam processos 
e diminui os custos. Já sendo líder na inovação de áreas 
como automação, a integração com a Miele contribuiu para 
impulsionar o desenvolvimento tecnológico.

A Steelco fornece serviços técnicos e cursos de formação 
para o usuário na Steelco Academy, assim como nas 
instalações dos clientes.  
As nossas incríveis capacidades de diagnóstico remoto 
opcional e a nossa equipe mundial de engenheiros formados 
internamente nos permite garantir que você receba os 
serviços de apoio que necessita para maximizar, de um ponto 
de vista de custos, o tempo operacional do seu equipamento.

Customization.
Innovation.
Excellence.
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Steelco Série ED
Armazenamento e logística
para endoscópios flexíveis

Pequenas clínicas de endoscopia
Os armários de secagem da Steelco são projetados 
para armazenar endoscópios flexíveis e respondem 
às necessidades tanto de pequenas clínicas como de 
departamentos de endoscopia de grandes hospitais que lidam 
significativamente com alto rendimento.

A ampla gama disponível permite que nossos clientes 
façam uma escolha personalizada com base em seu meio 
ambiente e fluxo de trabalho: armazenamento horizontal 
e vertical de endoscópios, abertura de porta à direita ou à 
esquerda, código de barras / itens do menu de RFID para 
o reconhecimento do operador e instrumento. A Steelco 
oferece uma abordagem holística para responder a todos os 
aspectos de segurança até mesmo em pequenas clínicas.

Os modelos ED 100 e ED 150 apresentam a séries da Steelco e 
também estão disponíveis em uma versão de porta dupla para 
aplicações de passagem.
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Integração of do reprocessamento do 
endoscópio no Centro de Esterilização
Graças à configuração flexível da série ED, a Steelco oferece 
soluções completas também para aqueles hospitais que 
decidiram para centralizar a atividade de reprocessamento 
de endoscopia dentro de seus Centros de Esterilização. A 
escolha ideal para impulsionar a eficácia hospitalar explorando 
as sinergias vinculadas ao treinamento e disponibilidade do 
pessoal.

Os dispositivos ED 200, ED 250, ED 200s - em suas versões de 
porta dupla - respondem à necessidade para áreas separadas e 
de alta produtividade e fornecer a rastreabilidade completa dos 
endoscópios graças ao software SteelcoData.
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ED 150 ED 200 ED 250 ED 200 SED 100

• Armazenamento 
horizontal

• Portas simples ou duplas 
Capacidade dos 8 
endoscópios

• Armazenamento vertical
• Portas simples ou duplas 
• Configuração de armário 

duplo
Capacidade dos 9 ou 18 
endoscópios

• Armazenamento 
horizontal

• Portas simples ou duplas
• Configuração de armário 

duplo
Capacidade dos 8 ou 16 
endoscópios

• Armazenamento vertical
• Portas simples ou 

duplas 
• Configuração de 

armário duplo
Capacidade dos 9 ou 18 
endoscópios

• Armazenamento 
horizontal

• Portas simples ou duplas 
• Item do menu de armário 

duplo
• Tecnologia OCS
Capacidade dos 8 ou 16 
endoscópios

Série ED
Secagem e armazenamento 
asséptico vertical e horizontal  
para endoscópios flexíveis
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Reprocessamento de Endoscópio sem 
comprometimentos!

Outro passo adiante para garantir que o 
reprocessamento de endoscópios seja rápido, à prova 
de erros e com o mínimo risco de contaminação 
cruzada: o sistema OCS é uma conexão única 
compartilhada entre dispositivos de pré-lavagem, 
lavagem/desinfecção e secagem/armazenamento. 

Uma tecnologia rápida, segura e de fácil utilização 
que minimiza o manuseio de endoscópios em todas as 
fases do processo.

Soluções para aumentar a eficiência enquanto 
diminui o risco de contaminação cruzada, criadas 
em torno dos operadores para ajudá-los em suas 
rotinas de trabalho. 

O objetivo é agilizar o fluxo de trabalho, 
proporcionando sistemas ergonômicos, seguros 
e de fácil utilização para o reprocessamento de 
endoscópios, incluindo conexões inteligentes e uma 
linha completa de tróleis e acessórios de transporte.

Após a limpeza e desinfecção eficazes 
em um reprocessador automático 
de endoscópio e a manutenção 
da integridade microbiológica 
dos endoscópios durante o 
armazenamento é fundamental para 
reduzir os riscos de contaminação 
cruzada. A Steelco garante isso de 
várias formas.

Personalização sob medida - 
armazenamento horizontal e vertical, 
uma capacidade de escopo de até 
18 endoscópios, disponível como 
porta intertravada simples ou dupla, 
combinada com a eficácia de secagem 
HEPA H14 e rastreabilidade total 
que fornece desempenho ideal e 
otimização de fluxo de trabalho.

A série Steelco ED foi validada de forma 
independente por laboratórios certificados europeus 
para manter a integridade asséptica por até 720 ou 
840 horas (dependendo de cada modelo específico), 
proporcionando maior segurança ao armazenar seus 
endoscópios.

Secagem adequada da superfície externa dos 
endoscópios e canais internos graças aos filtros 
HEPA H14 e 0,2 mícron e ao tratamento opcional de 
ar com luz UV indireta.

Graças à sua configuração flexível, a série ED foi 
desenvolvida para atender às necessidades de cada 
departamento e fluxo de trabalho. Configurações 
de porta simples ou dupla, abertura flexível da 
porta à direita ou à esquerda, armários duplos 
com área técnica comum, armazenamento vertical 
ou horizontal e acesso frontal para medidas de 
manutenção fáceis.

Sistemas plug % play para instalações fáceis.

Principais Vantagens  
uma combinação vencedora

Projetado para atender aos padrões 
mais recentes:
Diretiva Europeia para Produtos Médicos:
• 2017/745 (EU) Regulamento de Produtos 
Médicos (MDR) 

Normas e padrões Técnicos:
• UNI EN 16442 Armário de armazenamento 
do ambiente controlado para endoscópios 
termolábeis processados.
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Secagem vertical e armários 
de armazenamento

Tróleis de transporte
Para melhorar e maximizar a segurança, e com isso, reduzir o risco de 
contaminação cruzada ao mover o endoscópio pelos caminhos sujos e limpos 
da GI Labs. O carrinho T361 é equipado com quatro prateleiras padrão para 
transportar bandejas ou gavetas; pode chegar até seis prateleiras, como opção.

ED 100
configuração

 + Display de LED

 + 8 níveis de capacidade,  
até 9 níveis como opção

 + Cestos de malha com 
bandejas inferiores para 
vazamento de água

 + Versões de passagem 
simples ou dupla

 + As portas de vidro duplo 
temperado HST com 
dobradiças podem ser 
definidas com aberturas à 
direita ou à esquerda.

ED 200
configuração

 + Visor de tela de toque com 
status do endoscópio

 + 8 endoscópios de capacidade, 
16 endoscópios para versão 
de armário duplo*

 + Gavetas do endoscópio 
ou cestos de malha com 
bandejas inferiores para 
vazamento de água

 + Versões de passagem simples 
ou dupla

 + Impressora integrada

 + SteelcoData Live e Ares

* 9 níveis de capacidade como item do 
menu apenas para versão de cestos de 
rede de aço inoxidável



9





Steelco Secagem do endoscópio e armários de armazenamento da Série ED

Filtragem de ar
A série ED é equipada com filtros HEPA H14 e 0,2 
mícron para a máxima segurança. Compressor de ar 
embutido ou conexão com ar comprimido médico 
externo, dependendo da configuração do modelo. 
Fluxos volumétricos monitorados em escopos 
individuais dependendo do modelo do armário.

Acesso conveniente para facilitar os procedimentos 
de troca de filtros.

Integridade microbiológica
A série Steelco ED foi validada de forma 
independente por laboratórios certificados europeus 
para manter a integridade asséptica por até 720 ou 
840 horas (dependendo de cada modelo específico), 
proporcionando maior segurança ao armazenar seus 
endoscópios.

Conexão do canal
A conexão do endoscópio pode ser automática com 
gavetas de plástico branco ou manual com bandejas 
em aço inoxidável e conectores universais CPC.

Código de barras ou opção RFID
Reconhecimento do endoscópio e do operador mais 
rápido por meio das opções do leitor de código de 
barras ou RFID.

Não disponível para ED 100.

Tratamento de luz UV
Tratamento do ar de secagem UV indireto como 
uma opção.

Acessórios de segurança
Para garantir melhor segurança e a eficiência, todo o fluxo de trabalho precisa 
ser considerado. Entre outros, a Steelco pode de fato fornecer gavetas de 
armazenamento compatíveis com o carrinho de transporte T361, sacos de transporte 
de endoscópio sujos (vermelhos) ou limpos (brancos), selos vermelhos/verdes à 
prova de adulteração para facilitar a identificação do status do endoscópio.
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A Steelco desenvolveu um conjunto de diferentes soluções feitas sob medida para 
garantir que você tenha as informações necessárias a respeito do desempenho de sua 
endoscopia, os ciclos que estão executando, bem como a rastreabilidade total dos 
endoscópios flexíveis.

• SteelcoData Live para a máquina e a rastreabilidade de máquina e ciclo
• SteelcoData Ares para a rastreabilidade de reprocessamento de endoscópio 

completo

Secagem vertical e armários 
de armazenamento

ED 150
configuração

 + Display de LED

 + 9 endoscópios de 
capacidade, 18 endoscópios 
de capacidade para versão 
de armário duplo

 + Versões de passagem 
simples ou dupla

 + A porta de vidro duplo 
temperado HST com 
dobradiças podem ser 
definidas com aberturas à 
direita ou à esquerda

ED 250
configuração

 + Visor de tela de toque com 
status do endoscópio

 + 9 endoscópios de 
capacidade, 18 endoscópios 
de capacidade para versão 
de armário duplo

 + Versões de passagem 
simples ou dupla

 + Impressora integrada

 + Luz dentro da cuba como um 
item do menu

 + SteelcoData Live e Ares

SteelcoData Live e Ares 
Sistema de gestão e rastreabilidade
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Conexão do canal
Conexão manual do endoscópio com conectores 
CPC. O design do suporte deslizante permite acesso 
fácil de ambos os lados do armário em uma área 
compacta.

Código de barras ou opção RFID
Reconhecimento do endoscópio e do operador mais 
rápido por meio das opções do leitor de código de 
barras ou RFID.

Não disponível para ED 150.

Tratamento de luz UV
Tratamento do ar de secagem UV indireto como 
uma opção.

Integridade microbiológica
A série Steelco ED foi validada de forma independente 
por laboratórios certificados europeus para manter 
a integridade asséptica por até 720 ou 840 
horas (dependendo de cada modelo específico), 
proporcionando maior segurança ao armazenar seus 
endoscópios.

Status do endoscópio
O software monitora o status dos 
endoscópios graças a alertas codificados por 
cores.

Secagem

Não disponível uso
Alarme de tempo de armazenamento 
pré-expiração
Tempo de limite de armazenamento 
expirado

Filtragem de ar
A série ED é equipada com filtros HEPA H14 e 0,2 
mícron para a máxima segurança. Compressor 
de ar embutido ou conexão com ar comprimido 
médico externo, dependendo da configuração 
do modelo. Fluxos volumétricos monitorados em 
escopos individuais dependendo do modelo do 
armário.

Acesso conveniente para facilitar os procedimentos 
de troca de filtros.
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ED 200 S
Armários de armazenamento e 
secagem horizontal com o sistema OCS

Recursos principais
 + Visor de tela de toque com 

status do endoscópio

 + 8 endoscópios de 
capacidade, 16 escopos de 
capacidade para versão de 
armário duplo

 + Prateleiras deslizantes com 
bandejas de aço inoxidável 

 + Conexão OCS fêmea 
totalmente acessível para 
conexão e desconexão de 
endoscópio ergonômica 
e sem esforço e para 
minimizar o manuseio do 

endoscópio

 + Conexão direta com ar 
comprimido de grau 
médico externo

 + Versões de passagem 
simples ou dupla

 + Impressora integrada

 + Steelco Data Live e Ares

 + Cestos da série “S” AERs 
completamente compatível 
com ED 200 S

OCS One-time Connection System.
O OCS One-Time Connection System da Steelco foi estudado como um 
conector de endoscópio único seguindo o endoscópio durante todas 
as etapas de reprocessamento. Isso permite que o usuário conecte o 
endoscópio uma vez, começando com a semi automatização da limpeza 
manual.
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Conexão do canal
Níveis de deslizamento com conexões OCS fêmeas 
acessíveis. Esta tecnologia rápida, ergonômica e de 
fácil utilização permite o manuseio de endoscópio 
e a conexão de canais de uma só vez, garantindo 
simultaneamente uma conexão três vezes mais 
rápida.

Configuração flexível do carrinho de lavagem, 
dependendo do modelo “S” da AER escolhido.

C1797 C586 C961 C1210
EW 1 S MAXI •
EW 1 S •
EW 2 S • •

Código de barras ou opção RFID
Reconhecimento do endoscópio e do operador mais 
rápido por meio das opções do leitor de código de 
barras ou RFID.

Tratamento de luz UV
Tratamento do ar de secagem UV indireto como 
um item do menu.

Filtragem de ar
A série ED é equipada com filtros HEPA H14 e 0,2 
mícron para a máxima segurança. Compressor 
de ar embutido ou conexão com ar comprimido 
médico externo, dependendo da configuração 
do modelo. Fluxos volumétricos monitorados em 
escopos individuais dependendo do modelo do 
armário.

Acesso conveniente para facilitar os procedimentos 
de troca de filtros.

Integridade microbiológica
A série Steelco ED foi validada de forma independente 
por laboratórios certificados europeus para manter a 
integridade asséptica por até 840 horas (dependendo 
de cada modelo específico), proporcionando maior 
segurança ao armazenar seus endoscópios.
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Dimensões
Disposições e configurações

Modelo de dispositivo único Dimensões gerais LxPxA
Porta simples

ED 100/1 mm 712 786 1905

ED 150/1 mm 968 810 2270

ED 200/1 mm 968 810 1908

ED 200/1 S mm 968 810 1908

ED 250/1 mm 968 810 2270

Porta dupla

ED 100/2 mm 712 837 1905

ED 150/2 mm 968 845 2270

ED 200/2 mm 968 845 1908

ED 200/2 S mm 968 845 1908

ED 250/2 mm 968 845 2270

Modelo de dispositivo combinado Dimensões gerais LxPxA
Porta simples

ED 150/3 mm 1713 810 2270

ED 200/3 mm 1705 810 1908

ED 200/3 S mm 1705 810 1908

ED 250/3 mm 1705 810 2270

Porta dupla

ED 200/4 mm 1705 845 1908

ED 200/4 S mm 1705 845 1908

ED 250/4 mm 1705 845 2270
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Design 3D para atender 
as necessidades de cada 
instalação

A Steelco oferece um serviço de projeto 3D que inclui 
a análise e o estudo de layouts, fluxos de trabalho e 
produtividade, tanto para novas instalações quanto para a 
renovação ou reforma de instalações já existentes.



STEELCO - Miele Group Member 
Headquarters:
Via Balegante, 27 - 31039 
Riese Pio X (TV) - Italy 
Ph. +39 0423 7561 
Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com 
www.steelcogroup.com

Branches:

STEELCO AUSTRIA
Wals-Siezenheim, Austria
info-at@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM
Mollem, Belgium
info-be@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX
Vianen, Netherlands
info-benelux@steelcogroup.com

STEELCO CHINA 
Shanghai, China
info-cn@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE
Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY
Gütersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY
Budapest, Hungary
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO
CDMX, Mexico
info-mx@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC
Kgs. Lyngby, Denmark
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO NORGE
Nesbru, Norway
info-no@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN
Madrid, Spain
info-es@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND
Spreitenbach, Switzerland
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO USA
West Palm Beach, USA
info-usa@steelcogroup.com

Customization. 
Innovation. 
Excellence.
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