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OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE 
 

PAPIERY STERYLIZACYJNE 
 
 Sterylizacyjne papiery STERIKING® są niezwilżalnymi wodą arkuszami medycznego papieru krepowego 

wyprodukowanymi z bielonego, pierwotnego ścieru drzewnego. 

Papiery sterylizacyjne STERIKING®  służą do pakowania wyrobów poddawanych sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu 
czy radiacyjnie. Mogą być stosowane jako wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie i obłożenie sterylnego pola operacyjnego. 
Mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu z  materiałami tekstylnymi i włókninowymi. 
 
Zgodność z międzynarodowymi normami: 
Papiery STERIKING® odpowiadają międzynarodowym normom i standardom : ISO 11607-1:2006 i EN 868-2:1999. 
i  zarejestrowane są  jako akcesoria klasy I zgodnie z wymaganiami europejskiej dyrektywy dla artykułów medycznych 
MDD/93/42. Zgodność z MDD jest uwidoczniona za pomocą znaku CE, który drukowany jest na etykiecie zamieszczonej na 
każdym kartonie opakowania transportowego. Zaprojektowane, produkowane i walidowane tak, aby spełniały zamierzone 
cele. Zostały wyprodukowane zgodnie z Systemem Jakości ISO 9001. 
 
Zalecenia dotyczące przechowywania i okresu ważności: 
Nie obowiązują żadne specjalne środki bezpieczeństwa, jakie należy zachować przechowywaniu bądź przewożeniu Nie 
należy jednak wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nadmiernej wilgotności.  
Okres trwałości jest związany raczej z wydarzeniami a nie z czasem. Jeżeli produkt przechowywany jest zgodnie z instrukcją 
to okres ważności wynosi 5 lat od daty produkcji. 
 
Ograniczenia: 
nie są przeznaczone do sterylizacji suchym gorącym powietrzem oraz do sterylizacji plazmowej. 
 
Sprzedaż i opakowanie transportowe: 
Papiery zapakowane są w pudła z twardego kartonu, które mogą być poddawane recyklingowi. Wewnątrz kartonu arkusze 
są szczelnie zapakowane w folię polipropylenową chroniącą przed pyłem i wilgocią. Folie te również można poddawać 
recyklingowi. 
 
Etykietowanie: 
Każdy karton posiada etykietę zawierającą konieczne informacje dotyczące zawartości zgodnie z normą ISO 11607-1:2006 i 
EN 868-2:1999. 
 
Reklamacje: 
W przypadku wystąpienia potrzeby reklamacji, musi być ona opatrzona numerem seryjnym oraz kodem identyfikacyjnym 
produktu. W celu oceny reklamacji, wadliwa próbka (bądź jej fotograficzny zapis cyfrowy) oraz opis wady musi być 
dostarczona do WIPAK. 
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TYPOSZEREG 

   

 

Kod  wymiary (cm)              Opakowanie 
 
SCB 50    50 x 50   500 
SCB 60    60 x 60   500 
SCB 75    75 x 75   250 
SCB 90    90 x 90   250 
SCB 100  100 x 100  250 
SCB 120  120 x 120  100 

 

Dostępne kolory: niebieski 

       

 

 

 

 


