


Prawidłowo przeprowadzony proces mycia, dezynfekcji 
i przechowywania endoskopu jest jednym z najważniej-
szych czynników wpływających na bezpieczeństwo pa-
cjenta.
Firma WASSENBURG zapewna wysokiej jakości rozwią-
zania na każdy etap reprocesowania endoskopu.

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE DLA REPROCESOWANIA ENDOSKOPÓW

KONTROLOWANE MYCIE I DEZYNFEKCJA
Aby zapewnić prawidłowe mycie i dezynfekcję endosko-
pu, WASSENBURG® WD4200 posiada unikalną komorę po-
łączoną ze spiralną tubą. Umożliwia ona pełne zanurzenie  
endoskopu, zabezpieczając go równocześnie przed zbytnim 
naprężeniem. Dodatkowo soczewka endoskopu jest chronio-
na przed uszkodzeniami mechanicznymi. Inteligentny system 
kontroli monitoruje wszystkie kanały endoskopu pod kątem 
przepływu, ciśnienia i niedrożności. Zintegrowana technologia 
EndoXpert na bieżąco przekazuje użytkownikowi informacje  
o stanie każdego procesowanego instrumentu co przekła-
da się na pewność w dostarczeniu bezpiecznego endoskopu  
do pacjenta. Sam proces mycia i dezynfekcji w WD4200  
trwa jedynie 18 minut.

URZĄDZENIE PRZYJAZNE UŻYTKOWNIKOWI
Jednokomorowa myjnia-dezynfektor WASSENBURG® 
WD4200 dzięki zorientowanej na użytkownika konstrukcji 
umożliwia płynną i ergonomiczną pracę. Praktyczny kształt 
komory ze stali nierdzewnej oraz jej bezdotykowy system 
otwierania zapewniają łatwy dostęp przy załadowywaniu 
endoskopu. Wnętrze komory zostało zaprojektowane w taki 
sposób aby zmniejszyć zużycie wody oraz utrzymać stałą 
temperaturę procesu. Dodatkowo, jej karbowane dno ogra-
nicza do minimum kontakt z endoskopem. Komora umoż-
liwia podłączenie większych endoskopów posiadających 
do 8 kanałów. Każde z przyłączy oznaczone jest innym  
kolorem co znacznie przyspiesza proces załadunku.  
Zintegrowany interfejs użytkownika w postaci dotykowego, 
kolorowego ekranu TFT o przekątnej 7” zapewnia intuicyjność  
i łatwość obsługi urządzenia.

ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O EFEKTYWNOŚCI
WASSENBURG® WD4200 dzięki swojej zwartej i kompaktowej konstrukcji może być rozbudowywana wraz 
z rozwojem pracowni endoskopowej. Ustawienie wielu myjni obok siebie pozwala optymalnie wykorzystać 
przestrzeń pomieszczenia i zwiekszyć ilość reprocesowanych endoskopów. W pojedynczym urządzeniu można 
poddać obróbce do 3 endoskopów w ciągu godziny.
Myjnia WD4200 informuje użytkownika m.in. o zbliżającym się terminie konserwacji oraz bliskim wyczerpaniu 
kanistrów z płynami co zapobiega niepotrzebnym przestojom w pracy.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ ŚRODKÓW MYJĄCYCH
Optymalna formuła środka myjącego EndoHigh® Detergent oraz oparty na kwasie nadoctowym i nadtlenku 
wodoru preparat dezynfekcyjny EndoHigh® PAA umożliwiły stworzenie zaawansowanego systemu dezynfek-
cji wysokiego stopnia endoskopów elastycznych w automatycznych myjniach-dezynfektorach WD4200. Roz-
wiązanie to jest w pełni zgodne z wymaganiami normy EN ISO 15883. Ponadto, niezwykle efektywny koncen-
trat środka myjącego EndoHigh® Detergent może być stosowany do ręcznego mycia wstępnego w stężeniu 
0,25%. Niewiarygodnie krótki czas procesu (18 minut), w połączeniu z wysoką kompatybilnością materiałową 
środków przy ich niskim dozowaniu, czynią ten produkt rzeczywiście „zielonym”, czyli w 100% ekologicznym  
i bezpiecznym dla personelu.

EndoHigh® Detergent
Detergent - 0,5% 
ok. 30 ml. / 3 min. / 35-40°C
Mycie ręczne - 0,25% / 1 min. / 20-35°C

EndoHigh® PAA
Dezynfektant - 1,3% 
ok. 80 ml. / 5 min. / 35-40°C
Nie wymaga aktywacji

NIEOCENIONE
KORZYŚCI WD4xx

OPTYMALNA PRACA BEZPIECZEŃSTWOEFEKTYWNOŚĆ

Wymiary
Szerokość: 525 mm
Głębokość: 770 mm
Wysokość: 1262 mm pokrywa zamknięta, 1620 mm otwarta

Waga 125 kg (bez załadunku)

Zasilanie 230 V; 50/60 Hz

Zużycie wody około 18 l wody na 1 standardowy cykl 

Ekran 7-calowy, dotykowy ekran TFT

Min. / Maks. ciśnienie 2.5 / 4 bar

Min. przepływ wody 6 l/min.

Poziom hałasu 60 - 65 dBa podczas użycia, 50 dBA w spoczynku

WASSENBURG® WD4200 - specyfikacja techniczna

Jednokomorowa automatyczna myjnia - dezynfektor  
WASSENBURG® WD4200 to urządzenie przeznaczone  
do kontrolowanego mycia i dezynfekcji endoskopów  
elastycznych i innych termolabilnych instrumentów.  
Została zaprojektowana w taki sposób, aby spełnić najwyż-
sze standardy bezpieczeństwa i skuteczności działania.



Media-MED Sp. z o.o.
ul. Promienistych 7, 
31-481 Kraków 
POLSKA

tel.: 12 413 94 90
fax.: 12 378 35 02
tel. kom.: +48 697 915 953
e-mail: biuro@media-med.pl
www.media-med.pl

Wassenburg Medical Devices B.V.
Edisonring 9
6669 NA DODEWAARD
HOLANDIA

tel.: +31 488 700 500
fax.: +31 488 453 685
e-mail: info@wassenburgmedical.nl
www.wassenburgmedical.com

Więcej produktów i informacji o nich można znaleźć w naszych katalogach firmowych  

na stronie www.media-med.pl/katalogi-produktowe-media-med

ZESKANUJ KOD QR W TELEFONIE I POBIERZ NASZE KATALOGI!

WASSENBURG® PROCESS REPORTER
Możliwość identyfikacji jest kluczem do skutecznego zarządzana i kontroli procesu dekontaminacji. 
Process Reporter gwarantuje szczegółowe monitorowanie i śledzenie parametrów na każdym etapie mycia  
i dezynfekcji. System zapewnia wgląd we wszystkie codzienne operacje myjni-dezynfektora, w tym szczegóło-
we informacje dotyczące procesowanych endoskopów.

TECHNOLOGIA ENDOXPERT
EndoXpert to zintegrowana w myjni WD4200 technologia wspomagająca efektywność i płynność pracy  
oraz umożliwiająca bezpieczne procesowanie dzięki inteligentnemu zapobieganiu przerwom i przestojom.
System monitoruje stan endoskopu i przekazuje te informacje użytkownikowi, po to aby zapewnić  
bezpieczne badanie kolejnemu pacjentowi. EndoXpert pozwala na:

• pomiar podstawowych parametrów endoskopu
• monitorowanie stanu endoskopu po każdorazowym cyklu mycia i dezynfekcji
• wcześniejsze podjęcie środków bezpieczeństwa

www.media-med.pl biuro@media-med.pl MediaMEDKRAKOW Media-MED
12 413 94 90
697 915 953
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