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V Brně dne 2. března 2016
Odpověď na dotaz k VZMR – Automatická myčka na mytí endoskopů
Dotaz č. 1:
• Zadavatel požaduje: Ohřívač vody
Námi nabízené systémy ohřívají HLD dezinfektant, který se v komoře mísí s vodou. Díky přímému
ohřevu desinfektantu je tento systém účinnější při mikrobiální kontaminaci a zkracuje čas
kompletního cyklu. Bude zadavatel akceptovat pokud nabídneme toto řešení.
Odpověď č. 1:
Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.
Dotaz č. 2:
• Zadavatel požaduje: Načtení endoskopu/obsluhy integrovanou čtečkou čárových kódů
Bude zadavatel akceptovat pokud námi nabízený systém umožňuje identifikaci endoskopů/obsluhy
pomocí numerické klávesnice integrované přímo v zařízení mycího a dezinfekčního automatu. ID
data umožňují zadávat prakticky neomezený počet endoskopů/obsluhy (999999999) pomocí
integrované klávesnice. U tohoto systému odpadá přelepování štítků u namáčených endoskopů,
které se při namáčení odlepují.
Poznámka:
Námi nabízené řešení nijak nesnižuje kvalitativní nároky na automatickou myčku endoskopů,
naopak díky integrovanému ohřevu dezinfektantu a uživatelsky nenáročnému ovládání zkracuje
celkový čas cyklu mytí a dezinfekce flexibilních endoskopů.
V případě zájmu jsme schopni systém zapůjčit, případně zaslat kompletní seznam referenčních
pracovišť.
Odpověď č. 2:
Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení za podmínky, že zadání ID endoskopu a ID obsluhy bude
povinné a nebude možno jej vynechat.
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