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INSTRUMENTY W CENTRALNEJ STERYLIZACJI – NOWE 
POLE MANEWRU DZIĘKI LEPSZEMU PRZECHOWYWANIU
W celu zapewnienia płynnego przebiegu nadchodzących operacji absolutnie niezbędna jest rezerwa 
standardowych i częściowo specjalnych instrumentów. Prawidłowe przechowywanie instrumentów 
zapewnia bezpieczną i przejrzystą obsługę.

Szafy do przechowywania instrumentów centralnego działu 
zaopatrzenia w artykuły sterylne
 

Ergonomiczne procesy pracy
 

Instrumenty zawsze pod ręką

Wydajne przechowywanie instrumentów wysokiej 
jakości

Zastosowanie szaf do przechowywania instru-
mentów centralnego działu zaopatrzenia w artykuły 
sterylne firmy Scan Modul skutecznie wspomaga 
zaopatrzenie w obszarze sali operacyjnej. Szafy do 
przechowywania instrumentów centralnego działu 
zaopatrzenia w artykuły sterylne firmy Scan Modul 
można łatwo wkomponować w istniejące struktury 
pomieszczeń. Możliwe jest również doposażenie 
istniejących systemów szaf, pod warunkiem, że są 
zgodne z wymiarami ISO.

Systemy szaf funkcjonalnych są dostępne w nas-
tępujących wersjach:

• Stal szlachetna
• Blacha stalowa malowana pro  
 szkowo
• Drewno z powłoką HPL 

System oferuje elastyczne układ 
przechowywania dla szerokiej gamy 
instrumentów. W razie potrzeby szafy 
do przechowywania instrumentów 
centralnego działu zaopatrzenia w 
artykuły sterylne można wyposażyć w 
ściany nośne lub teleskopowe szufla-
dy, aby obsługa instrumentów była jak 
najbardziej prosta i wydajna. Przechylna 
ściana nośna Vario zapewnia bez-
pieczny i przejrzysty dostęp nawet w 
wyższych szafach.

W zależności od rodzaju i wielkości instrumenty są 
przechowywane w osobnym submodule w ramach 
właściwych modułów. Submoduły są dostępne w 
wielu różnych rozmiarach, co umożliwia indywidu-
alne wyposażenie modułów. Dodatkowo dostępne 
uchwyty etykiet oferują jeszcze bardziej dokładny 
przegląd i proste dodatkowe zamawianie w oparciu 
o nasze oprogramowanie No-Count® lub inne 
oprogramowanie do zamawiania, które jest już 
dostępne u użytkownika.

 Nieprawidłowe przechowywanie, na przykład mikroinstrumentów wysokiej jakości, 
prowadzi do wysokich kosztów z powodu uszkodzeń w jamie ustnej i wynikających 
z tego napraw lub nowych zakupów. Właściwe przechowywanie w submodułach 
zmniejsza to ryzyko do minimum.

_Systemy szaf wysokiej jakości 
zaprojektowane do długotrwałego 
i intensywnego użytkowania

_Przechylne ściany nośne Vario 
ułatwiają wyjmowanie w górnych 
obszarach szaf

_Submoduły są dostępne w 
różnych wielkościach

ZALETY SYSTEMU
Optymalne zaopatrzenie w materiały w centralnej sterylizacji jest dużym wyzwani-
em. Najmniejsze zakłócenia w przepływie materiału są kosztowne, a także zagrażają 
bezpieczeństwu pacjenta. System przechowywania instrumentów firmy SCAN 
MODUL oferuje wydajne i unikalne rozwiązanie do przejrzystego przechowywania 
instrumentów.

• Zapewnienie rezerw instrumentów standardowych i specjalnych
• W każdej szafce można przechowywać do 800 instrumentów
• Przejrzysty układ
• Łatwe i szybkie wyjmowanie
• Odporność temperaturowa modułów i submodułów + 70°, 
 krótkotrwale + 90°
• Uszczelki drzwi odporne na środki dezynfekujące
• Łatwa obsługa kolejnych zamówień
• Pełne wykorzystanie środka szafy
• Ergonomiczne procesy pracy
              
     www.scanmodul.com 
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