
Reiniging en desinfectie zijn cruciale onderdelen binnen het onderhoudsproces van uw endoscopisch 
materiaal. Nadat de flexibele endoscopen goed zijn gereinigd en gedesinfecteerd, adviseren wij om de 
flexibele endoscopen verticaal op te hangen. Wij zien regelmatig dat veel flexibele endoscopen worden 
opgeruimd in de transportkoffer (waarin ze zijn geleverd) i.p.v. op te hangen om te laten drogen. Door de 
video endoscoop verticaal op te hangen stroomt het overtollige vocht, incl. eventuele bacteriën, weg. 
Stöpler Medical B.V. verstrekt, in nauwe samenwerking met Jansen Medicars, speciale droogkasten voor 
het ophangen en drogen van uw flexibele endoscopen.   

Nadat de flexibele endoscopen gereinigd en gedesinfecteerd zijn, kunnen deze in de droogkast worden be-
waard. De endoscopen hangen verticaal in speciale houders, droog en stofvrij. In de droogkast is een actieve 
ventilatie aanwezig, die aangevoerde lucht filtert voordat het de kast wordt ingeblazen. Indien de ventilatie 
wordt geactiveerd, wordt tevens de interne verlichting ingeschakeld, zo weet u altijd dat de endoscoop wordt 
gedroogd. In de droogkast zitten specifieke stoffilters om luchtdeeltjes tegen te houden en schone lucht de 
kast in te brengen. Een navulling van deze stoffilters kunt u per verpakking van 5 stuks bijbestellen. Naar ge-
lang het operatie programma, adviseren wij periodiek de filters te vervangen.    
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Veterinaire droogkasten voor het bewaren van uw
video-endoscopen en fiberscopen.
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Een modulaire droogkast met diverse opties

De droogkast is een modulair systeem en kan naar wens worden ingericht en uitgebouwd. Elke module 
bestaat uit een droogkast met ventilatiesysteem, glazen deur en een houder die naar keuze kan toegevoegd 
worden. Een eventuele tweede module kan aan de basis module eenvoudig worden gekoppeld en ingericht, 
denkende aan bijvoorbeeld een video-endoscoop houder, een fiberscoop houder of een combinatie van bei-
den. Hieronder zijn de verschillende opties met de bijbehorende artikel code te zien.  

Doordat de droogkast erg compact is, is het noodzakelijk dat deze aan de bovenzijde aan de muur wordt 
bevestigd. Alleen dan staat de kast voldoende stabiel voor een veilig gebruik! Voor de installatie worden stel-
voetjes en een beugel voor de wandbevestiging meegeleverd. De kasten worden afgeleverd, kant en klaar en 
eventuele hulp bij het bevestigen aan de muur kan meegenomen worden als optie.

Specificaties droogkast

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via +31 (0)30 2644915 of per email veterinair@stopler.nl of 
veterinair@stopler.be. 
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Artikel code Omschrijving

JAN R95.62.00 Basis - droogkast veterinaire endoscopen - enkele unit

JAN R95.62.01 Aanbouw - droogkast veterinaire endoscopen

JAN R95.62.02 Houder voor video-endoscoop

JAN R95.62.03 Houder voor fiberscoop

JAN R95.62.04 Houder voor fiberscoop - toevoeging aan houder video-endoscoop

JAN R95.62.05 Houder voor 3 fiberscopen

JAN R95.62.06 Filters, verpakking van 5 stuks

Afmetingen: Basis module:
Aanbouw module:

BxDxH = 362 x 200 x 2015 mm 
BxDxH = 330 x 200 x 2015 mm

Gewicht: Basis module:
Aanbouw module:

35 kg
23,5 kg

Elektrische aansluiting: Spanning:
Frequentie:
Nominaal vermogen:
Aansluiting:

85 – 305 VAC
47 – 440Hz
2W
C14 ingang en C13 uitgang voor aanbouw module

Gebruikte materialen: Staal
Aluminium
Glas

Afwerking: Poedercoating

Kleuren: RAL9016 (wit), RAL7024 (grijs)


