
Vær helt sikker på at det er rent.

Vi forstår alle vigtigheden af en vellykket 
dekontamineringsproces af endoskoper for at 
sikre patientsikkerheden. Ønsker du at vide 
hvor vellykket din rengøringsproces har været 
inden for få minutter efter udførelsen? Nu 
findes der en måde at opretholde og påvise 
rengøringskvaliteten selv om du arbejder med 
flere fleksible endoskoper end nogensinde før.

3M™ Clean-Trace™ ATP monitoreringssystem 
tilbyder realtids- og kvantitativ information 
fra lumen og overflader, som sikrer at 
dine fleksible endoskoper er rene. 

Luminometer LX25 er designet 
baseret på feedback fra vores 
brugere, med ny funktionalitet, en 
farve touchscreen og et moderne 
ergonomisk design for mere 
effektive rengøringsprocesser.

Efter prøvetagningen placerer 
du Clean-Trace™ ATP overflade- 
eller vandtest i luminometeret. 
Indenfor 10 sekunder måler, viser 
og  registrerer luminometeret 
resultatet. Data overføres trådløst til 
3M Quality Control Data Manager 
(QCDM). Resultaterne er nøjagtige, 
konsistente og  yderst repeterbare.

•  Giver både en kvantitativ RLU-
måling og et letforståeligt 
godkendt/mislykket resultat

•  Automatisk datasynkronisering 
til 3M QCDM når den er tilsluttet 
WiFi

• Ergonomisk design

•  Let at åbne testkammeret for enkel 
placering af test

• Farve touchscreen

•  Hurtig aflæsningsstid på ≤10 
sekunder

•  Batteriopladning i 3 timer, når den 
tilsluttes en strømforsyning

3MTM Clean-TraceTM

Luminometer LX25. 
Nøjagtig, konsekvent og 
designet til at være  
brugervenlig.

Kvantitativ rengøringskontrol af fleksible endoskoper i realtid.
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Intuitiv oversigt
Giver hurtig vurdering af rengøringsydelsen. Hjælper med at identificere problemområder med 
automatisk “Watchlist”.

Automatiskt genererede rapporter og downloading af data.
Flexibelt at vælge efter rapporttype, modtagere, planlagt frekvens. Enkel downloading af information.

Vær klar for analyse 
Dine rengørings verificerede data og rapporter hjælper med at demonstrere, at du opfylder  fast-
satte mål  og er i overensstemmelse med politikker og procedurer.

3M-support 
Service, software opdateringer og teknisk support medfølger ved køb.

• Opsætning, implementering og guide for prøvetagning.

• Støtte til overvågning af udviklingsplaner, implementering og træning.

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelses-
pakning

LX25 3M™ Clean-Trace™ Luminometer 1 stk./karton 1 stk./karton

CM-SW200 3M™ Quality Control Data Manager Ikke relevant Ikke relevant

UXC 3M™ Clean-Trace™ Overfladetest 10 stk./pose 10 poser/karton

H20 3M™ Clean-Trace™ Vandtest 10 stk./æske 10 poser/karton

CMK100 3M™ Clean-Trace™ Tilslutningssæt 40 stk./æske 1 æske/karton

ESD100 3M™ Clean-Trace™ Endoskopholder 1 stk./karton 1 æske/karton

3M™ Clean-Trace™ Luminometer Luminometer LX25 leveres med et års garanti. Alle 
fabrikantgarantier, udvidede plejeplaner og ansvarsbegrænsninger vedrørende 3M™ Clean-Trace™ 
Luminometer findes  i brugervejledningen på 3M.com/CleanTrace.

3M Quality Control Data Manager

Få et tydeligt  
bil lede af hvad som 
fungererer og hvad 
som ikke fungerer i 
din process. 
3M Quality Control Data 
Manager indsamler sikkert 
og lagrer data fra alle 
testpunkter, analyserer og 
oversætter det derefter til 
instrumentpanel og rapport 
for enkel analyse. Du kan se 
visuelle dataoversigter, så 
snart du logger ind med de 
nye oversigtspaneler.

Denne online-service 
hjælper dig til at 
have kontrol over din 
rengøringseffektivitet.

Du kan enkelt oprette, 
trække og planlægge 
brugerdefinerede rapporter 
inden for eller på tværs 
af din enhed eller system, 
herunder:

• Organisation

• RLU-distribution

• Personale

• Testpunkter

• Rum/område

• Enheder
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