SENSOMATIC
Elektroninen automaattiannostelija

Nopeakäyttöinen, tehokas ja turvallinen. Sensomatic soveltuu
sekä käsihuuhteen että pesunesteen automaattiseen annosteluun. Sensomatic-automaattiannostelija on kehitetty KTL:n,
Oraksen, TYKSin ja Tekesin yhteistyönä. Automaattiannostelijaan
sopivat kaikki merkittävimpien valmistajien dispensopakkaukset.
Tyhjentyneen dispensopakkauksen vaihtaminen korkkeineen
vähentää kontaminoitumisriskiä ja parantaa näin turvallisuutta.
Annostelu tapahtuu ilman kosketusta ja laite annostelee automaattisesti halutun määrän.

Tuotetiedot
15700003
Sensomatic Single Dose, valkoinen (yksi annos)
Laite annostelee automaattisesti yhden annoksen eli 1,5 ml käsihuuhdetta tai pesunestettä annostelualueella oleviin käsiin. Käytettäessä
annostelijaa käsihuuhdeannosteluun, riittävän desinfektioainemäärän (3
ml) varmistamiseksi annostelu tulee toistaa.
15700002
Sensomatic Double Dose, valkoinen (kaksi annosta)
Laite annostelee automaattisesti kaksi annosta eli kaksi kertaa 1,5 ml
käsihuuhdetta tai pesunestettä annostelualueella oleviin käsiin. Kirurgisessa käsien desinfektiossa käsihuuhdetta annostellaan toistuvasti niin
usein, että kädet pysyvät kosteina 3 minuuttia kestävän desinfektiohieronnan ajan.

Pakkauksen ja paristojen vaihtaminen
Dispensopakkausta vaihdettaessa liiketunnistin käännetään offasentoon. Kansi avataan alaosassa olevan painikkeen avulla. Tyhjän
pakkauksen tilalle vaihdetaan uusi ja kansi suljetaan. Dispensopakkausta asennettaessa on huolehdittava, että korkin painikepuoli (pallo) on
käännettynä laitteen taustaa kohden.
Sensomatic ilmoittaa paristojen loppumisesta vilkkuvalla, punaisella
merkkivalolla. Paristot sijaitsevat takapaneelin sisäpuolella. Liiketunnistin käännetään off-asentoon. Kansi avataan alaosassa olevan painikkeen
avulla. Dispensopakkaus poistetaan. Paristolokeron kansi avataan käsin
ja paristot vaihdetaan.

Takuu
Takuuaika on kaksi vuotta laitteen ostopäivästä. Takuu koskee valmistus- ja raaka-ainevirheitä, mutta ei virheitä ja vaurioita, jotka aiheutuvat
tuotteen virheellisestä asennuksesta, käytöstä tai korjauksesta. Takuu
ei koske paristoja.
Sensomatic katkaisee kosketustartuntatien, joten sen avulla voidaan
parantaa potilaiden, asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuutta sairaaloissa ym. terveydenhuollon laitoksissa, elintarvike-, hammashuolto-,
laboratorio-, lääkehuolto- jne. tiloissa.
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vapaa etäisy ys altaaseen
ilman hyllyä 200 mm

1,5 ml
3 s (kaksi annosta)
3-10 cm
4 x LR-20 (D-koko)
12 000 käyttökertaa tai 3 vuotta
Seinään ruuvattava
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