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STERIPRO – System dokumentacji sterylizacji
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System STERIPRO to pełna informacja o parametrach cyklu sterylizacji gromadzona w jednej kopercie służącej za protokoły 

kontroli zarówno sterylizatora jak i poszczególnych jego cykli w każdym dniu, umożliwiający identyfikację każdego sterylizowanego 

pakietu z cyklem sterylizacji, podczas którego pakiet ten był sterylizowany oraz możliwością wklejenia etykiety odklejonej 

z wysterylizowanego pakietu w karcie pacjenta. 

W skład systemu wchodzą:

      Koperta SteriPro z nadrukiem ułatwiającym sprawne zaprotokołowanie codziennych rutynowych kontroli zarówno sterylizatora  

(test Bowiego-Dicka, test szczelności), jak i każdego z cykli. 

•  Liczba cykli do zaprotokołowania na jednej kopercie – 16 (7 na pierwszej i 9 na drugiej stronie koperty). 

•   Na kopercie przewidziano miejsce 

na wklejenie:

 a. podwójnie samoprzylepnej etykiety,

 b.  wskaźnika klasy 6 odpowiadającego 

parametrom danego cyklu,

 c. wskaźnika z PCD systemu Helix,

  a także miejsca na zapisy decyzji 

w sprawie zwolnienia sterylizatora do 

pracy w danym dniu oraz zwolnienia 

każdego cyklu z podpisem osoby 

odpowiedzialnej za daną czynność.

Symbol S.STERIPRO

Dostępne są różne wzory kopert (w tym też bez miejsc na wklejanie testów klasy 6 
na zewnątrz koperty o symbolu S.STERIPRO 2)
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      Etykiety podwójnie samoprzylepne 

o sześciu polach zakodowanej informacji  

z nadrukowanym wskaźnikiem sterylizacji 

parowej STEAM Klasy 1 wg PN EN ISO 11140 

      Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa umożliwiająca ustawienie 

zakodowanych numerycznie różnych informacji, drukowanie tych 

informacji w zaplanowanych sześciu polach na etykietach o wymiarach 

28 x 29 mm i naklejanie zadrukowanych etykiet na pakietach lub 

pojedynczych torebkach. Drukowanie etykiet w trzech rzędach w kierunku 

poprzecznym do rozwijania taśmy.
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• data sterylizacji – 8 znaków

• data ważności – 8 znaków

• nr sterylizatora – 2 znaki

• nr cyklu – 4 znaki

• kod operatora – 2 znaki

• symbol pakietu: trzy znaki cyfrowe

Symbol Opis (etykiety podwójnie 
samoprzylepne)

Liczba etykiet  
na rolce

Liczba rolek 
w opakowaniu zbiorczym

Liczba pól  
informacyjnych

S.ETYKIETA Etykieta bez wskaźnika 500 30 6

S.ETY3PARA Etykieta ze wskaźnikiem STEAM 500 30 6

Symbol: PR.MET32928

System STERIPRO stanowi pełny sposób udokumentowania zarówno wprowadzenia procedur kontrolowania sterylizacji jak i ich 

codziennego stosowania, a także zapis czynności wykonanych w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu w procesie sterylizacji.


