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Concebidos a pensar nas 
necessidades dos clientes
A Steelco é uma referência em fornecimento de soluções 
para o controlo de infeções, fornecendo setores médicos, 
laboratórios de pesquisa e setores farmacêutico. Presente 
em mais de 100 países, a Steelco equipou inúmeros centros 
hospitalares de renome mundial, tendo como seus clientes 
marcas destacadas do setor laboratorial, farmacêutico e 
industrial.

Alimentada pelo feedback dos nossos clientes, a Steelco 
desenvolve, fabrica e fornece soluções que maximizam 
os processos de segurança e otimização no controlo de 
infeções, enquanto diminui os seus custos. Sendo já uma líder 
na inovação de áreas tais como a automação, a integração 
com a Miele contribuiu para impulsionar o desenvolvimento 
tecnológico.

 A Steelco fornecer serviços técnicos e cursos de formação 
na ótica do utilizador na Academia Steelco, assim como nas 
instalações dos clientes.  
As nossas incríveis capacidades de diagnóstico remoto 
opcional e a nossa equipa mundial de engenheiros formados 
internamente permite-nos garantir que recebe os serviços de 
apoio que necessita para maximizar, de um ponto de vista de 
custos, o tempo operacional do seu equipamento.
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A nossa plataforma do sistema ARES oferece uma selecção 
abrangente de dispositivos que cobrem todo o fluxo de 
trabalho do reprocessamento de endoscópio. 

Com foco na segurança, automatização, rastreabilidade 
e ergonomia, garantimos o total cumprimento de normas 
internacionais e tecnologia de ponta, como o sistema OCS – 
One-Time Connection system, mais um passo em frente em 
termos de optimização de processos e controlo de infecções.

Nossa série de reprocessadores de endoscópio automatizado 
garantem melhor a eficiência de reprocessamento, controle de 
infecção e operação econômica, também graças às soluções 
de fluxo de trabalho dedicado e integração total com o nosso 
software de rastreabilidade SteelcoData Ares, sem mencionar 
o processo RFID sem o uso das mãos e a tecnologia exclusiva 
One-Time Connection System (OCS).

Sistema ARES
Cobertura do fluxo de trabalho inteiro do reprocessamento do endoscópio

SteelcoData Live & Ares

Software de Rastreabilidade
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Principais Vantagens
Uma combinação vencedora

Conexão dos canais de endoscópios com 
um gesto: Tecnologia OCS, um sistema 
de conexão única que é compartilhado 
entre dispositivos de pré-lavagem, de 
lavagem/desinfecção e de secagem/
armazenamento.

Esta tecnologia rápida, ergonômica 
e intuitiva permite o manuseio do 
endoscópio e a conexão de canais de uma 
só vez, garantindo simultaneamente uma 
conectividade três vezes mais rápida.

Os AERs Steelco foram projetados para 
cumprir totalmente com o padrão ISO 
14937 e/ou ISO 15883 para lavagem 
em baixa temperatura e desinfecção 
de alto nível ou esterilização líquida de 
endoscópios flexíveis. Os resultados foram 
certificados de forma independente por 
laboratórios terceirizados devidamente 
credenciados.

Todos os dispositivos são fabricados 
em aço inoxidável para desempenho 
higiênico ideal e para garantir ciclos de 
autodesinfecção térmica automáticos e 
programáveis: o método preferencial de 
acordo com a ISO 15883-4.

Independente dos tamanhos e layouts 
de seu departamento de endoscopia, 
o ajudaremos a planejar, gerenciar e 
otimizar o fluxo de trabalho para garantir 
a eficiência, a produtividade e a operação 
mais econômicas. Com este objetivo, 
não oferecemos somente dispositivos de 
reprocessamento endoscópico, mas um 
sistema de reprocessamento completo e 
integrado com acessórios cuidadosamente 
projetados.

O processo RFID sem o uso das mãos da 
plataforma Steelco ARES começa das 
unidades de pré-lavagem aos AERs e ao 
Armário de Armazenamento de Secagem.  
A identificação da rastreabilidade dos 
operadores e dos endoscópios é feita de 
forma segura com o uso de pulseiras ou 
crachás sem contato. Não é mais necessário 
tocar no painel de controle, e isso reduz os 
riscos de contaminação cruzada e aumenta 
a segurança de enfermeiros e pacientes.
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Soluções compactas e inteligentes que ajudam a reduzir 
bastante a necessidade de tamanho, mesmo em instalações 
e endoscopia mais restritas, ao mesmo tempo que garante 
a melhor eficácia de tratamento e os mais altos níveis de 
segurança. Nossos sistemas de passagem garantem uma 
separação clara entre as áreas sujas e limpas para evitar o 
risco de contaminações cruzadas. 

O espaço ideal para o reprocessamento dos broncoscópios 
ou cistoscópios precisa fornecer o nível mais excelente de 
cuidado com o paciente, graças à integração com dispositivos 
de esterilização.

Pneumologia
Os broncoscópios permitem procedimentos rápidos 
e minimamente invasivos no trato respiratório. 
A Steelco desenvolveu soluções dedicadas, 
permitindo desinfecção de alto nível, esterilização 
de líquido e esterilização de baixa temperatura de 
terminal dos broncoscópios.

Urologia e ginecologia
Cistoscópios permitem intervenção no trato 
urinário. A Steelco desenvolveu soluções dedicadas, 
permitindo desinfecção de alto nível, esterilização 
de líquido e esterilização de baixa temperatura de 
terminal dos cistoscópios.

Gastroenterologia
O número crescente de programas de 
triagem e prevenção demandam que os 
hospitais possam melhorar a segurança e o 
rendimento do reprocessamento endoscópio. 
A Steelco desenvolveu soluções de ponta para 
desinfecção de alto nível e esterilização de 
líquido de endoscópios usados nesta aplicação 
(gastroscópios, colonoscópios, duodenoscópios, 
endoscópios de ultrassom etc.).

ORL
Além de ser menos complexo do que os 
endoscópios GI, o reprocessamento dos 
endoscópios ORL está avançado para os mesmos 
padrões usados na gastroenterologia. A Steelco 
desenvolveu soluções dedicadas, permitindo 
desinfecção de alto nível, esterilização de líquido e 
esterilização de baixa temperatura de terminal dos 
endoscópios ORL.

Pequenas clínicas 
de endoscopia
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Redução da contaminação  
cruzada em tamanho compacto
Dispositivos de passagem para fluxo de trabalho 
unidirecional de áreas sujas para áreas limpas, a fim 
de evitar recontaminação potencial de endoscópios 
reprocessados e de seus acessórios relacionados. 
Soluções de segurança modernas para levar o 
reprocessamento de endoscópios ao próximo nível, 
graças à integração com esterilização de baixa 
temperatura para cistoscópios e broncoscópios.

SteelcoData Suite e sistema OCS
Garanta uma rastreabilidade completa do 
reprocessamento de endoscópio com o SteelcoData 
Suite e acelere o seu fluxo de trabalho graças ao 
sistema único de ligação OCS – One Connection 
System compartilhado entre os nossos dispositivos 
de pré-limpeza, lavagem, desinfecção, secagem e 
armazenamento. Tecnologias dedicadas e integradas 
para um reprocesso mais rápido, mais seguro e à 
prova de erros dos seus endoscópios.
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A endoscopia requer um nível de segurança semelhante aos dos 
Centros de Esterilização, portanto, o objetivo de longo prazo é 
de alinhar os padrões de reprocessamento de endoscopia para 
aqueles de um Centro de Esterilização, com uma integração 
final de esterilização e rastreabilidade. A centralização dos 
departamento de reprocessamento de endoscopia aumenta, 
na verdade, a eficiência do hospital, ao mesmo tempo que 
beneficia de sinergias no treinamento e disponibilidade de 
pessoal: isso resulta em uma grande vantagem ao planejar os 
desenvolvimentos futuros para melhor lidar com as expansões.

Integração do reprocessamento do 
endoscópio no Centro de Esterilização

Pneumologia
Os broncoscópios permitem procedimentos rápidos 
e minimamente invasivos no trato respiratório. 
A Steelco desenvolveu soluções dedicadas, 
permitindo desinfecção de alto nível, esterilização 
de líquido e esterilização de baixa temperatura de 
terminal dos broncoscópios.

Urologia e ginecologia
Cistoscópios permitem intervenção no trato 
urinário. A Steelco desenvolveu soluções dedicadas, 
permitindo desinfecção de alto nível, esterilização 
de líquido e esterilização de baixa temperatura de 
terminal dos cistoscópios.

Gastroenterologia
O número crescente de programas de 
triagem e prevenção demandam que os 
hospitais possam melhorar a segurança e o 
rendimento do reprocessamento endoscópio. 
A Steelco desenvolveu soluções de ponta para 
desinfecção de alto nível e esterilização de 
líquido de endoscópios usados nesta aplicação 
(gastroscópios, colonoscópios, duodenoscópios, 
endoscópios de ultrassom etc.).

ORL
Além de ser menos complexo do que os 
endoscópios GI, o reprocessamento dos 
endoscópios ORL está avançado para os mesmos 
padrões usados na gastroenterologia. A Steelco 
desenvolveu soluções dedicadas, permitindo 
desinfecção de alto nível, esterilização de líquido e 
esterilização de baixa temperatura de terminal dos 
endoscópios ORL.

Cardiologia
As sondas TEE são dispositivos de ultrassom muito 
delicados usados para fazer imagens detalhadas 
do coração e das artérias. Os protocolos de 
reprocessamento manual tradicional para as sondas 
TEE não fornecem padrões higiênicos adequados. 
Para melhorar a segurança de reprocessamento e 
padrões higiênicos, a Steelco desenvolveu soluções 
dedicadas para a desinfecção de alto nível das 
sondas TEE.
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Otimização do fluxo de trabalho
A centralização dos departamentos de 
reprocessamento de endoscopia. de fato, garante 
fluxos de trabalho seguros e adequados com uma 
separação nítida de áreas sujas e limpas para evitar 
a recontaminação ambiental dos endoscópios. Os 
hospitais podem se beneficiar das diferenciações de 
fluxo de trabalho com a possibilidade de integrar 
esterilização com base em cada aplicação específica 
do endoscópio (gastroenterologia, ginecologia, 
pneumologia etc…).

Alto rendimento
Produtividade aumentada como resultado de espaços 
maiores e adequados combinados com foco na 
flexibilidade graças aos dispositivos de escopo único 
dedicado para enfrentar urgências bem como as de 
alta capacidade para tratar até 3 endoscópios padrão 
ou até 9 fibrobroncoscópios ou cistoscópios na 
mesma unidade.
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EPW 100 S
Dispositivo semiautomático para suportar
a limpeza manual dos endoscópios

L x P x A
450 x 280 x 230 mm

 + Teste de vazamento contínuo durante 
todo o ciclo.

 + Teste fácil de resíduos 
Em um único gesto, o dispositivo transporta 
a água de enxague para um recipiente para 
teste de resíduos orgânicos.

 + Painel de controle intuitivo 
Painel de controle “soft touch” 
fácil de usar e entrada de ciclo 
passo a passo por cartões 
dedicados para sistemas de 
código de barras ou RFID.

 + Automação 
Semiautomatização rápida, fácil e rastreável 
da limpeza manual, teste de vazamento 
contínuo, lavagem, enxague e purga dos 
canais.

 + Sustentável 
Dosagem automática do detergente de 
dose única, que elimina qualquer risco de 
desperdício.

 + Ciclo dedicado de autodesinfeção.

O EPW 100 S é um sistema automatizado 
de auxílio da limpeza manual. Graças à 
automatização do teste de vazamento 
e a lavagem e enxague dos canais do 
endoscópio, ele auxilia os operadores na 
eliminação do risco de lesões e erros. 

Equipado com uma IHM intuitiva, o 
dispositivo permite a identificação do 
instrumento sem necessidade do uso das 
mãos e do operador por meio de um leitor 
de código de barras ou sistema RFID.

O dispositivo permite a imersão total dos 
endoscópios de acordo com a maioria das 
diretrizes dos países europeus.

Recursos principaisDimensões gerais
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Sem o uso das mãos
Seleção rápida, higiênica e sem o uso das mãos dos 
endoscópios e operadores por meio do leitor de 
código de barras “integrado” ou sistema RFID. 
Não é mais necessário tocar no painel de controle, 
e isso reduz os riscos de contaminação cruzada e 
aumenta a segurança de enfermeiros e pacientes.

Rastreabilidade total
Os dados da fase de lavagem podem ser impressos, 
exportados por USB ou integrados no sistema de 
rastreabilidade SteelcoData.

Sumidouros e mobiliários para limpeza manual
Sumidouros e armários de tamanhos diferentes projetados especificamente para limpeza 
manual. Os sumidouros estão disponíveis com altura fixa ou ajustável, com tampos 
em aço inoxidável ou Corian. Além disso, eles também podem ser equipados com um 
sistema automático para enchimento e drenagem do próprio sumidouro.

Tecnologia OCS
O EPW 100 S é compatível com o One-Time 
Connection System (OCS), um sistema único de 
conexão compartilhado entre os dispositivos de 
pré-lavagem, lavagem/desinfecção e secagem/
armazenamento, reduzindo drasticamente o risco de 
erros e manipulação do endoscópio durante todo o 
processo.
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Série EW 1 
Reprocessadores de Endoscópio Compacto

1 endoscópio flexível padrão
até 2 vídeo bronco/cistoscópios 
até 4 bronco/cistoscópios de fibra

 + A cuba de lavagem força a secagem com 
ar quente como opção.

 + Autodesinfecção térmica automática 
e programável da cuba, do carrinho 
de lavagem e do circuito hidráulico: o 
método preferencial de acordo com a 
norma ISO 15883-4.

 + 3 bombas de dosagem de produtos 
químicos.

 +  Impressora integrada.

 + Versões de passagem de porta única ou 
porta dupla.

 + Ergonomia Carregamento e 
descarregamento ergonômicos graças à 
porta articulada que funciona como um 
suporte e superfície antigotejamento, 
ajudando a manter o piso seco, limpo e 
seguro.

 + Sistema duplo de filtração bacteriológica 
da água até 0,1 mícron para garantir 
desempenhos de desinfecção ideais.

A Série EW 1 de reprocessadores de 
endoscópio foi projetada para lavagem 
em baixa temperatura e desinfecção/
esterilização líquida de alto nível de 
endoscópios flexível das principais 
marcas e modelos disponíveis no 
mercado. A série permite também o 
tratamento de endoscópios rígidos. 

O design compacto dos dispositivos 
permite baixos custos de ciclo, 
minimizando o consumo de água, 
produtos químicos e energia e 
garantindo um nível ideal de controle de 
infecção e prevenção.

Capacidade de tratamento Recursos principais
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Desempenho ideal com  
produtos químicos Steelco
O EW 1 foi desenvolvido para cumprir totalmente com 
a EN ISO 15883-4 e a EN ISO 14937 em combinação 
com seu conjunto validado de produtos químicos 
para os processos de desinfecção e esterilização 
líquida de alto nível a baixas temperaturas.

Rastreabilidade total
Reconhecimento do endoscópio e do operador mais 
rápido por meio da opção do leitor de código de barras 
/ RFID. Os detalhes do ciclo podem ser armazenados 
em um cartão de memória conectado à interface USB 
integrada, impressos por uma impressora térmica 
integrada ou, de forma alternativa, registrados no 
software de rastreabilidade SteelcoData opcional.

Carrinhos de lavagem de alto rendimento
Os carrinhos de lavagem permitem a colocação adequada dos 
endoscópios, evitando pontos sobrepostos e garantindo um 
posicionamento seguro até mesmo para os instrumentos mais 
delicados.

Soluções flexíveis
Um design compacto e altamente flexível. Também 
disponível em uma configuração de painel com duas 
unidades instaladas uma em cima da outra em uma 
estrutura de armação única que se encaixa até mesmo em 
espaços mais restritos. A configuração do painel permite 
o reprocessamento assíncrono completo dos endoscópios 
em duas unidades completamente independentes.
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Série EW 1 S 
Reprocessadores de endoscópio com sistema único de conexão

 + As bandejas de malha EW 1 S dedicadas são 
compatíveis com os armários de secagem da 
Série Steelco ED 200 S.

 + Autodesinfecção térmica automática e 
programável da cuba, do carrinho de lavagem 
e do circuito hidráulico: o método preferencial 
de acordo com a norma ISO 15883-4.

 + 3 bombas de dosagem de produtos químicos.

 +  Impressora integrada.

 + Rastreabilidade total com o SteelcoData Suite.

 + Tecnologia OCS, um sistema de 
conexão única que é compartilhado 
entre dispositivos de pré-lavagem, de 
lavagem/desinfecção e de secagem/
armazenamento.

 + Versões de passagem de porta única ou 
porta dupla.

 + A cuba de lavagem força a secagem com 
ar quente como opção.

 + Ergonomia Carregamento e 
descarregamento ergonômicos graças à 
porta articulada que funciona como um 
suporte e superfície antigotejamento.

Equipada com uma porta articulada 
motorizada, o design compacto dos 
dispositivos permite baixos custos de ciclo, 
minimizando o consumo de água, de 
produtos químicos e de energia.  
Com seu sistema de monitoramento de 
canal individual integrado, eles garantem um 
nível maior de segurança ao verificar o fluxo e 
a pressão da conexão do instrumento.

As portas são acionadas automaticamente 
por meio de um sensor de proximidade 
para uma operação de carregamento do 
instrumento sem necessidade de usar as 
mãos. Os dispositivos são equipados com uma 
base de aço inoxidável para armazenamento 
dos produtos químicos de processo.

A configuração em rack está disponível 
para permitir o reprocessamento assíncrono 
de endoscópios mesmo nos espaços mais 
restritos.

1 endoscópio flexível padrão
até 2 vídeo bronco/cistoscópios 
até 3 bronco/cistoscópios de fibra

Capacidade de tratamento Recursos principais
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Desempenho ideal com produtos 
químicos Steelco
O EW 1 S foi desenvolvido para cumprir totalmente com 
a EN ISO 15883-4 e a EN ISO 14937 em combinação com 
seu conjunto validado de produtos químicos para os 
processos de desinfecção e esterilização líquida de alto 
nível a baixas temperaturas. Identificação de produtos 
químicos RFID: um recurso de segurança adicional 
para identificar o posicionamento e uso adequados de 
produtos químicos.

Controle de processo SteelcoSure
O Steelco Process Challenge Device (dispositivo de desafio - PCD), customizado 
para nossa série EW, é um dispositivo auxiliar para monitoramento de eficácia de 
limpeza de rotina em conformidade com ISO 15883-5 e HTM 01/06. Além disso, o kit 
profissional de amostragem de água estéril Steelco Q-Water BSK está disponível 
para a amostragem de rotina segura da água de enxágue final dos AERs. Outros 
indicadores de controle de processo SteelcoSure estão disponíveis.

Tecnologia OCS
Uma tecnologia rápida, ergonômica e intuitiva que 
minimiza o manipulação dos endoscópios pelos 
operadores em todas as fases do processo, diminuindo 
assim significativamente o risco de contaminação 
cruzada e a possibilidade de erros humanos.

Processo RFID sem o uso das mãos
A plataforma Steelco ARES garante níveis maiores de 
segurança graças a um processo “sem o uso das mãos” 
com tecnologia RFID. A identificação da rastreabilidade 
dos operadores e dos endoscópios é feita de forma 
segura com o uso de pulseiras ou crachás sem contato. 
Não é mais necessário tocar no painel de controle, e isso 
reduz os riscos de contaminação cruzada e aumenta a 
segurança de enfermeiros e pacientes.
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EW 1 S MAXI
Endoscope Reprocessor with Automatic OCS Coupling

Neste modelo, o conector OCS é 
automaticamente acoplado por meio de 
um pistão pneumático localizado na parte 
superior da câmara de lavagem, resultando 
em um processo mais rápido, uma redução 
da manipulação do endoscópio e um 
facilitador do trabalho diário de enfermeiros.

Disponível em versões de portas de 
passagem única ou dupla, o EW 1 S MAXI 
foi desenvolvido para cumprir totalmente 
com a EN ISO 15883-4 e ISO 14937 em 
combinação com seu conjunto validado de 
produtos químicos para os processos de 
desinfecção e esterilização líquida de alto 
nível a baixas temperaturas.

Área de ocupação menor, câmara maior: 
Baixo consumo com uma área de ocupação 
pequena, mas com uma câmara e dimensões 
do carro de lavagem maiores se comparado 
com EW 1 S.

Capacidade de tratamento

 + Identificação química RFID: um recurso 
de segurança adicional para detectar o 
posicionamento adequado e o uso dos 
produtos químicos corretos validados de 
acordo com a ISO 15883-4.

 + 3 bombas de dosagem de produtos químicos.

 +  Impressora integrada.

 + Sistema RFID integrado para identificação do 
endoscópio e do operador e processos sem o 
uso das mãos.

 + Tecnologia OCS, um sistema de 
conexão única que é compartilhado 
entre dispositivos de pré-lavagem, de 
lavagem/desinfecção e de secagem/
armazenamento.

 + A cuba de lavagem força a secagem com 
ar quente como opção.

 + Autodesinfecção térmica automática 
e programável da cuba, do carrinho 
de lavagem e do circuito hidráulico: o 
método preferencial de acordo com a 
norma ISO 15883-4.

1 endoscópio flexível padrão
até 2 vídeo bronco/cistoscópios 
até 3 bronco/cistoscópios de fibra

Recursos principais
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Soluções de fluxo de trabalho
A Steelco oferece uma gama abrangente de soluções 
para atender aos desafios de suas unidades de 
reprocessamento. As bandejas de malha dedicadas 
são compatíveis com os armários de secagem da 
Série ED 200 S.

Instalação de Espaço Zero
Acessibilidade do serviço pela parte frontal permite 
atividades de manutenção mais acessíveis e uma área 
de ocupação reduzida para melhor exploração do 
espaço, o que significa que não há necessidade de 
espaço extra nas laterais das instalações de passagem.

Rastreabilidade total com o SteelcoData
Rastreabilidade completa do reprocessamento de endoscópios com 
SteelcoData Live e Ares: um software de rastreabilidade baseado na web e 
pronto para a nuvem, projetado explicitamente para rastrear e monitorar cada 
atividade implementada em seu departamento ARES.

Processo sem uso das mãos
As portas são abertas automaticamente por meio 
de um pedal ou sensor RFID para uma operação de 
carregamento e descarregamento do endoscópio 
sem necessidade de usar as mãos.
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Disponível em versão de porta de 
passagem simples ou dupla, o EW 2 foi 
desenvolvido para estar totalmente em 
conformidade com a EN ISO 15883-4.

Dispositivo com controle RFID para 
produtos químicos: um recurso de 
segurança adicional para detectar o 
posicionamento e uso corretos dos 
produtos químicos corretos validados de 
acordo com a ISO 15883-4.

Carregamento fácil: o design do 
carrinho de lavagem desliza e gira para 
uma fácil conexão de canais, mesmo em 
espaços de trabalho apertados.

Série EW 2
Reprocessador do endoscópio - Capacidade do endoscópio 2

 + Autodesinfecção térmica automática e 
programável da cuba, do carrinho de 
lavagem e do circuito hidráulico: o método 
preferencial de acordo com a norma ISO 
15883-4.

 + 3 bombas de dosagem de produtos 
químicos.

 + Sistema de pistola de código de barras e 
impressora integrada como padrão.

 +  Sistema de pistola RFID para identificação 
de operadores/instrumentos como opção

 + A cuba de lavagem força a secagem com 
ar quente como opção.

2 endoscópios flexíveis padrão
até 4 vídeo bronco/cistoscópios 
até 6 bronco/cistoscópios de fibra
até 2 sondas TEE

Capacidade de tratamento Recursos principais
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Segurança RFID de produtos 
químicos
Identificación de los productos químicos de procesos 
y registro del número de lote y de la fecha de 
caducidad. Una aplicación de seguridad fundamental 
para asegurarse de que solo se utilicen los productos 
químicos aprobados con el fin de cumplir con los 
requisitos de la ISO 15833-4.

Suporte para duodenoscópio
O duodenoscópio é considerado um dos endoscópios 
mais desafiadores quanto à limpeza. A prevenção 
de infecções com o desempenho de limpeza 
ideal do dispositivo é essencial. Nosso suporte do 
duodenoscópio auxilia o operador nesta tarefa difícil.

Caixa segura dedicada  
para sondas TEE
A caixa segura permite o reprocessamento das 
sondas TEE. O transdutor elétrico, o cabo de conexão 
e a unidade operacional são protegidos por uma caixa 
hermeticamente fechada, enquanto o tubo flexível 
permanece exposto para o processo de lavagem e de 
desinfecção de alto nível.

Carrinhos de lavagem de alto rendimento
Os carrinhos de lavagem permitem a colocação adequada dos 
endoscópios, evitando pontos sobrepostos e garantindo um 
posicionamento seguro até mesmo para os instrumentos mais 
delicados.



20

Steelco Série EW, Reprocessadores de Endoscópio Automatizados

Serie EW 2 S
Reprocessador do endoscópio com sistema OCS 
Capacidade do Endoscópio 2 e 3

A Série EW 2 S é compatível com a 
tecnologia One-Time Connection System 
(OCS), um sistema único de conexão 
compartilhado ente os dispositivos de pré-
lavagem, lavagem/desinfecção e secagem/
armazenamento.

Disponível nas versões de porta de 
passagem simples ou dupla, os modelos 
são equipados com gavetas deslizantes que 
permitem operações fáceis de carregamento 
e descarregamento dos instrumentos, 
permitindo operação geral ergonômica e 
sem esforço. 

As portas são acionadas automaticamente 
por meio de um sensor de proximidade 
para uma operação de carregamento do 
instrumento sem necessidade de usar as 
mãos.

Abertura de porta deslizante.

Modelo EW 2 2S
2 endoscópios flexíveis padrão
até 4 vídeo bronco/cistoscópios 
até 6 bronco/cistoscópios de fibra
até 2 sondas TEE
Modelo EW 2 3S
3 endoscópios flexíveis padrão
até 6 vídeo bronco/cistoscópios 
até 9 bronco/cistoscópios de fibra
até 2 sondas TEE

Capacidade de tratamento

 + As bandejas de malha dedicadas são 
compatíveis com os armários de secagem da 
Série ED 200 S.

 + Identificação química RFID: um recurso 
de segurança adicional para detectar o 
posicionamento adequado e o uso dos 
produtos químicos corretos validados de 
acordo com a ISO 15883-4.

 + 3 bombas de dosagem de produtos químicos.

 +  Impressora integrada.

 + Tecnologia OCS, um sistema de 
conexão única que é compartilhado 
entre dispositivos de pré-lavagem, de 
lavagem/desinfecção e de secagem/
armazenamento.

 + A cuba de lavagem força a secagem com 
ar quente como opção.

 + Autodesinfecção térmica automática 
e programável da cuba, do carrinho 
de lavagem e do circuito hidráulico: o 
método preferencial de acordo com a 
norma ISO 15883-4.

Recursos principais
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Desempenho ideal com produtos 
químicos Steelco
O EW 2 S foi desenvolvido para cumprir totalmente 
com EN ISO 14937 em combinação com seu conjunto 
validado de produtos químicos para os processos 
de desinfecção e esterilização líquida de alto nível 
a baixas temperaturas. Identificação de produtos 
químicos RFID: um recurso de segurança adicional 
para identificar o posicionamento e uso adequados 
de produtos químicos.

Soluções de fluxo de trabalho
A Steelco oferece uma gama abrangente de soluções para atender aos desafios de 
suas unidades de reprocessamento. Com este objetivo, não oferecemos somente 
dispositivos de reprocessamento endoscópico, mas um sistema de reprocessamento 
completo e integrado com acessórios cuidadosamente projetados.

Caixa segura para sondas TEE
A caixa segura permite o reprocessamento das 
sondas TEE. O transdutor elétrico, o cabo de conexão 
e a unidade operacional são protegidos por uma caixa 
hermeticamente fechada, enquanto o tubo flexível 
permanece exposto para o processo de lavagem e de 
desinfecção de alto nível.

Rastreabilidade total
Reconhecimento do endoscópio e do operador 
mais rápido por meio da opção do leitor de código 
de barras / RFID. Os detalhes do ciclo podem ser 
impressos por uma impressora térmica integrada 
ou, de forma alternativa, registrados no software de 
rastreabilidade SteelcoData opcional.
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1200/1600/2000 x 700 x 900 altura fixa
1200/1600/2000 x 700 x 850/1150 altura ajustável

Dimensões e dados técnicos 
Layouts e configurações

EPW 100 S Dimensões gerais em mm
L P A

450 280 230

EW 1 porta simples Dimensões gerais em mm
L P A

EW 1/1 600 630 953

EW 1/1 com rodas 600 630 1200

EW 1/1 RACK 750 690 1643

EW 1 porta dupla Dimensões gerais em mm
L P A

EW 1/2 710 570 1206

EW 1/2 RACK 860 570 1663

EW 2 Dimensões gerais em mm
L P A

porta simples 860 725 1948

porta dupla 860 835 1948

EW 1 S Dimensões gerais em mm
Porta simples e dupla L P A

Unidade simples 704 570 1700

Configuração de rack 900 590 1890

EW 1 S MAXI Dimensões gerais em mm
Porta simples e dupla L P A
Unidade simples 650 587 1850

EW 2 2/3 S Dimensões gerais em mm
Porta simples e dupla L P A
Unidade simples 860 710 1960

Pias de diferentes tamanhos e móveis projetados especificamente para auxiliar na limpeza manual. 
Estas são soluções ideais para posicionar o EPW 100 S especialmente combinado com a automação 
da pia. As pias estão disponíveis com altura fixa ou regulável, com tampos em aço inox ou Corian®.

Dimensões disponíveis LxPxA mm:
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• = Padrão • = Opção - = Não disponível

Dados Técnicos EPW 100 S EW 1 EW 1 S EW 1 S 
MAXI EW 2 EW 2 2S EW 2 3S

Configuração do dispositivo
Porta simples - • • • • • •
Porta dupla - • • • • • •
Rack de porta única - cubas assíncronas e totalmente independentes - • • - - - -
Rack porta dupla - cubas assíncronas e totalmente independentes - • • - - - -
Suporte para duodenoscópio - • • • • • •
Sistema de controle de segurança RFID para produtos químicos - - • • • • •
Autodesinfecção térmica automática e programável - • • • • • •
Configuração da porta
Porta articulada manual - • - - • - -
Porta articulada automática - - • • - - -
Porta de correr automática - - - - - • •
Sistema de abertura de porta
Manual - • - - • - -
Sensor de proximidade sem o uso das mãos - - • - - • •
Sensor RFID sem o uso das mãos integrado no painel do dispositivo - - • • - - -
Pedal sem o uso das mãos - - - • - - -
Sistema de conexão do endoscópio
Tradicional - • - - • - -
Tecnologia OCS • - • • - • •
Capacidade
Endoscópios padrão (ou seja, gastroscópios, colonoscópios, duodenoscópios, etc.) 1 1 1 1 2 2 3
Vídeo bronco/cistoscópios 1 2 2 2 4 4 6
Fibro bronco/cistoscópios 1 4 3 3 6 6 9
Sondas ETE - - - - 2 2 2
Otimização do fluxo de trabalho
Cesto de malha compatível com armários de secagem ED 200 S - - • • - • •
Sistema de filtragem de água de duplo estágio
Filtros bacteriológicos de 0,45 μm + 0,1 μm - • • • • • •
Sistema de controle e rastreabilidade
HMI 4,3'' 3,5'' 7'' 7'' 5,7'' 5,7'' 5,7''
Impressora integrada • • • • • • •
Leitor de código de barras • • • • • • •
Leitor de RFID • • • • • • •
Porta Ethernet • • • • • • •
Porta USB • • - - - - -
Software SteelcoData • • • • • • •
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