
 

 

Všichni chápeme nebezpečí kontaminovaných povrchů 

a endoskopů – nejen pacientovi ale i reputaci vašeho zařízení.   

Systém 3M Clean-Trace poskytuje okamžité  

číselné vyjádření pro jistotu čistoty povrchů. 

Luminometr LX25 byl vytvořen ve 

spolupráci se zákazníky, s novými 

funkcemi, barevným displayem a 

moderním ergonomickým designem 

pro efektivní čistící proces a jeho 

ověření. 

Po odebrání vzorku, vložte test do 

zařízení. Do 10 vteřin máte číselně 

vyjádřený záznam o čistotě. 

Data se bezdrátově přenášejí do 3M 

Quality Control Data Manager 

(QCDM). Výsledky jsou přesné, 

konzistentní, stabilní a velmi 

opakovatelné. 

- Získáte číselné vyjádření a 

jednoduchá PASS/FAIL výsledek 

 

- Automatická synchronizace s 3M 

QCDM přes wifi 

 

- Ergonomický design 

 

 

- Snadné otevření testovací 

komory, snadné vložení testu. 

 

- Barevný display 

 

 

- Rychlá analýza za 10 vteřin 

 

Mějte jistotu, že je to 
čisté. 

 Číselně vyjádřené ověření čistoty pro endoskopy, chirurgické nástroje a rizikové povrchy 

v blízkosti pacienta. 

3M Clean-Trace Luminometr LX25.  

Přesný, konzistentní a uživatelský 

přívětivý. 

3M.com/CleanTrace 
 



 

 

 
3M Quality Control Data Manager 

 

Udělejte si jasný obrázek 

o tom, co funguje a co 

ne. 

3M Quality Control Data 

Manager bezpečně zachycuje  a 

ukládá data ze všech testovaných 

bodů, analyzuje je a překládá je 

do grafů a ukazatelů pro 

jednoduchou analýzu. Uvidíte 

vizuální shrnutí informací hned 

při přihlášení do QCDM. 

Tato online služba ZDARMA 

pomáhá udržet vaše zařízení na 

maximální efektivitě čištění. 

Můžete jednoduše vytvořit a 

naplánovat reporty napříč celým 

vaším zařízením s různými kritérii 

včetně: 

- Oddělení 

 

- Hranic naměřených 

hodnot 

 

 

- Personálu odpovědného 

za čištění 

 

- Testovaných míst 

 

 

- Místností 

 

- Nástrojů 

Intuitivní rozhraní 

Poskytuje rychlé vyhodnocení kvality čištění. Pomáhá identifikovat 

problémové oblasti automatickým „watchlistem“. 

Automaticky generované reporty a stažení dat. 

Flexibilita výběru mezi typy reportů, příjemci, plánovanou frekvencí. 

Snadné stažení informací. 

Buďte připraveni na audit 

Vaše ověření čištění v reportech a datech ukazují, že splňujete 

požadavky a dodržujete předpisy. 

3M podpora 

 Servis, update softwaru a technická expertíza ke každému přístroji 

 Set-up, Implementace a návody. 

Podpora v terénu pro monitorování vašich plánů, tréninku a 

implementace 

 

3M Healthcare Helpline 1-800-228-3957 

Schubert CZ spol. s r.o. 

Na Bělidle 8 

150 00 Praha 5 

 

Tel: +420 251 001 194, Tel: +420 251 001 191, 

informace@schubert24.cz 
3M.com/CleanTrace 
 


