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O NAS
    LTA Medical specjalizuje się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości 

szczotek używanych m.in. przez działy centralnych sterylizatorni do czyszczenia i 
regeneracji wyrobów medycznych i sprzętu endoskopowego. Cała produkcja odbywa 
się we Francji.

     W 1993 roku Julien Bourrelly wykorzystał swoje rodzinne doświadczenie w 
produkcji szczotek i skoncentrował się na wytwarzaniu szczotek zaprojektowanych 
specjalnie dla potrzeb działów centralnych sterylizatorni, świadcząc tym samym 
usługi dla najbardziej wymagających klientów.

     Etos bycia niezawodnym i zaufanym partnerem dla swoich klientów oraz 
oferowania wysokiej jakości produktów trwa do dziś.
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WARTOŚCI I ZASADY
         Celem LTA jest innowacja i rozwój produktów, które poprawiają jakość higieny 
dzięki większej skuteczności czyszczenia.

        Poprzez szkolenia, monitorowanie potrzeb oraz edukację, LTA dostarcza swoim 
klientom rozwiązania i narzędzia spełniające ich potrzeby i wymagania. 

DLACZEGO LTA? 
     Firma nieustannie kompleksowo inwestuje w dogłębne badania  w zakresie 

potrzeb szpitali i działów endoskopii, a także skuteczności czyszczenia szczotek 
wykonanych z najnowocześniejszych    materiałów. Produkcja szczotek o najwyższej 
jakości  jest możliwa dzięki połączeniu najodpowiedniejszych, najkorzystniejszych 
technologii oraz komponentów takich jak stopy niklowo-tytanowe, włókna 
niechłonne, itp.

ZALETY PRODUKTÓW LTA 
   Decydując się na użycie szczotek firmy LTA, masz pewność, że używasz 

produktów pochodzących z firmy od dawna przywiązującej dużą wagę do jakości i 
wzornictwa. 

Decydując się na szczotki z LTA wybierasz szczotki wielokrotnego i jednorazowego 
użytku do czyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni wyrobów               
i sprzętu medycznego wykonane z wielokrotnie wyselekcjonowanych 
komponentów zapewniających długowieczność, skuteczność czyszczenia i  
odporność na ścieranie. 

     Szczotki są wysokiej jakości, zaprojektowane tak, aby były kompatybilne ze 
stalą nierdzewną, dzięki czemu powierzchnia drogich i delikatnych wyrobów i 
sprzętu medycznego pozostaje nienaruszona.
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       Aby zapewnić niezawodne i optymalne użytkowanie,  wszystkie rodzaje 
szczotek są poddawane regularnym testom wytrzymałościowym.

      Długotrwałe  i  niskochłonne  termoplastyczne  włókna  główki   szczotki 
o różnej sztywności pozwalają firmie LTA wprowadzić na rynek szeroką
gamę szczotek, z których każda jest indywidualnie dostosowana do
konkretnych wymagań i rodzaju czyszczenia.

   Stosując produkty firmy LTA masz pewność otrzymania najlepszych 
rozwiązań oraz porad dotyczących technik czyszczenia gwarantujących 
zapewnienie higieny na najwyższym poziomie.
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HEALTHMARK

      W 2018 roku LTA została przejęta przez Healthmark Industries.  Jest to 
ogromna, działająca  na  całym świecie firma z siedzibą  w  USA, która 
przoduje w dostarczaniu produktów dla potrzeb m.in. działów sterylizacji. 

      Healthmark posiada renomę w projektowaniu, rozwijaniu i wdrażaniu 
marketingu dla wiodących na świecie innowacyjnych technologii, aby 
zapewniać bezpieczeństwo  przetwarzania klinicznie wykorzystywanych 
narzędzi medycznych. 

       Firma Healthmark została założona w 1969 roku przez Ralpha i Suzanne 
Basile, obecnie zarządzana jest przez ich trzech synów Marka, Ralpha i 
Steve'a Basile'a i nadal jest firmą  rodzinną, do której dołączył ostatnio 
Daniel Basile w roli Dyrektora Finansowego.

      Healthmark zapewnia wiodącą na świecie wiedzę ekspercką w zakresie 
projektowania, produkcji i wdrażania najnowocześniejszych   technologii 
produktowych dla działów sterylizacji, a w 2018 r. odnotował przychód w 
wysokości  70 mln USD.

    Oprócz posiadania pełnego certyfikatu ISO wdrożonego wewnątrz 
zakładu, Healthmark zapewnia kompleksowe szkolenia wewnętrzne 
pracowników,   a także wiodące na świecie szkolenia dla pracowników 
działów sterylizacji. 

  Healthmark podziela wiele wartości z firmą LTA, takich jak 
skoncentrowanie się  na potrzebach i wymaganiach klientów oraz usługach, 
innowacje w zakresie nowych technologii i materiałów w celu opracowania 
wiodących   na świecie produktów, kompleksowe badania i znajomość 
branży sterylizacyjnej, szkolenia klientów i pracowników.

   Wszystko to zapewniło płynne przejście dla LTA, jednocześnie 
przenosząc biznes na wyższy poziom.
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   Szczotka do kanałów z nadmiernie długim trzonkiem zwiększa ilość czasu jaki trzeba przeznaczyć na 
wprowadzanie główki szczotki, jak również podwyższa ryzyko rozpryskiwania, gdy użytkownik 
przeciąga szczotkę przez kanał. Może również zmniejszać umiejętność kontrolowania główki 
szczoteczki, tym samym utrudniając skuteczne czyszczenie.

     Wyciąganie szczotki w przypadku otwartych kanałów jest metodą bardziej higieniczną i dużo 
łatwiejszą dla użytkownika.

    Przepychając szczotkę przez kanał, siła ściskająca może zniekształcić trzonek i wypaczyć jego 
położenie w kanale. Może to także prowadzić do ściśnięcia włókien szczotki w wewnętrznej 
powierzchni kanału i w efekcie ślizgania się ich lub do przeoczenia zanieczyszczonych obszarów 
wewnętrznej powierzchni.

      Podczas wyciągania szczotki jej trzon znajduje się w środku kanału, a włókna szczotki stykają się 
pod odpowiednim kątem z zanieczyszczoną powierzchnią.

Kierunek wpychania szczotki

Skręcony drut szczotki nie jest 
w środku kanału

Kierunek wyciągania szczotki

Trzonek jest naprężony Skręcony drut szczotki jest w środku kanałuPopychany trzonek nie znajduje się 
w środku kanału

Przy właściwym  wyborze szczotki 
końce jej włókien pozostają 
w kontakcie z powierzchnią 
kanału, pod odpowiednim kątem 
i przy prawidłowym stopniu 
naprężenia.

Jeżeli średnica kanału jest 
większa niż średnica 
szczotki, wówczas włosie 
główki szczotki nie ma 
kontaktu z zabrudzoną 
powierzchnią.

Jeżeli średnica szczotki jest 
większa niż średnica kanału, 
wówczas włosie szczotki jest 
zbyt  ściśnięte. Szczotka ślizga 
się wewnątrz kanału jednakże 
nie czyści zabrudzonej 
powierzchni.

DŁUGOŚĆ KANAŁU

ŚREDNICA
     Zarówno kanał jak i średnica szczotki to podstawowe czynniki mające wpływ na prawidłowy 

kontakt główki szczotki z powierzchnią.
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ZASADY CZYSZCZENIA

CZYSZCZENIE ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI
    Jeżeli założymy, że czyszczenie wewnętrznych powierzchni wyrobów medycznych 
wymaga uwagi i przemyśleń to łatwo jest przyjąć jako pewnik, że również istotne jest 
czyszczenie powierzchni zewnętrznych.
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Przy czyszczeniu zewnętrznych powierzchni należy zawsze brać pod uwagę trzy poniższe kryteria.

DELIKATNOŚĆ PRODUKTÓW

Zarówno wyroby jak i osprzęt wykonane są z różnych materiałów, często połączonych ze sobą. 

     Szczotki LTA zostały specjalnie zaprojektowane w taki sposób, aby posiadały różną sztywność a 
włókna były kompatybilne ze stalą nierdzewną. To sprawia, że pozornie solidne powierzchnie 
pozostają nienaruszone.

ROZMIAR SZCZOTKI

      LTA produkuje szczotki w różnych rozmiarach i wariantach co umożliwia użytkownikowi wybór 
odpowiedniej szczotki do odpowiedniego zadania. Właściwa szczotka do odpowiedniego zadania 
maksymalizuje skuteczność czyszczenia, a tym samym gwarantuje wysoki stopień higieny.

KONFIGURACJA WYROBU

     Biorąc pod uwagę różnorodność powierzchni i wymagań  dotyczących czyszczenia, z którymi 
muszą się zmagać działy centralnych sterylizacji, firma LTA prowadzi ciągłe badania, inwestując w 
rozwój i testy włókien szczotek i ich konstrukcji, aby zapewnić prawidłowe i dokładne czyszczenie 
najbardziej wymagających wyrobów medycznych. 

       Na przykład jednymi z najtrudniejszych narzędzi poddawanymi procesom czyszczenia jest sprzęt 
ortopedyczny. Zanieczyszczenie twardymi fragmentami może być fizycznie trudne do usunięcia, w 
przeciwieństwie do zanieczyszczeń, które zwykle występują na zewnętrznych powierzchniach 
endoskopów. 
Szczotki LTA to właściwe narzędzia do odpowiednich zadań.
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Min Max

3 mm 4 mm 610 - 25SP 610 - 50SP 610 - 00

2 miesiące
610-SU

1 raz dziennie

4 mm 5 mm 620 - 25SP 620 - 50SP 620 - 00 620-SU

5 mm 6 mm 630 - 25SP 630 - 50SP 630 - 00 630-SU

6 mm 8 mm 635 - 25SP 635 - 50SP 635 - 00 635-SU

8 mm 10 mm 640 - 25SP 640 - 50SP 640 - 00 640-SU

10 mm 13 mm 655 - 25SP 655 - 50SP 655 - 00 655-SU

13 mm 20 mm 680 - 25SP 680 - 50SP 680 - 00 680-SU

20 mm 30 mm 685 - 25SP 685 - 50SP 685 - 00

G-FLEX

Wewnętrzna 
średnica kanału

Trzonek 25 cm  Trzonek 50 cm

       Zapas
    szczotek
wielokrotnego
użytku (3 szt.)

 Przybliżona
częstotliwość

    wymiany

        Zapas
     szczotek
 jednokrotnego
 użytku (30 szt.)

Częstotliwość
    wymiany

     szczotki

3 miesiące

         Szczotka z wymienną główką do czyszczenia kanałów o średnicy od 3  mm do  40 mm  z  solidną 
elastyczną rączką o długości od 25 cm do 50 cm.

     Wielokrotnego użytku szczotka do czyszczenia wewnętrznego z wymienną główką idealna do 
czyszczenia różnego rodzaju kanałów i prześwitów. Odpowiednia do użycia z trokarami, trzpieniami 
wierteł, regulatorami, wewnętrznymi kaniulami laparoskopów, kaniulami do liposukcji, resektorami, 
cystoskopami, ureteroskopami, nefroskopami itp.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI

Odkaż i opłucz po każdym użyciu.
Maksymalna liczba sterylizacji: 100 cykli dla szczotek i 600 cykli dla trzonka rączki.
Wysterylizuj G-Flex identycznie jak przy sterylizacji wyrobów medycznych (do 1340 C przez 18 minut).
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Wewnętrzna 
średnica kanału

Trzonek 20 cm Trzonek 30 cm Trzonek 50 cm Trzonek 75 cm

Przybliżona

wymiany
częstotliwość 

Min Max

0.9 mm 1.1 mm 730 - 20 x 730 - 50 x

1 miesiąc
1.0 mm 1.4 mm x 740 - 30 740 - 50 740 - 75

1.4 mm 2.4 mm x 750 - 30 750 - 50 750 - 75

2 miesiące
2.4 mm 3.4 mm x 760 - 30 760 - 50 760 - 75

3.4 mm 4.4 mm x 770 - 30 770 - 50 770 - 75

4.0 mm 5.0 mm x 780 - 30 780 - 50 780 - 75

MICROFLEX

    Sztywna główka szczotki kanałowej z elastycznym trzonkiem do wewnętrznego czyszczenia małych 
prześwitów od 1 do 5 mm.

    Microflex to mała i super elastyczna szczotka ze sztywną główką przymocowaną do nitinolowego 
trzonka.    Ta wysokiej jakości szczotka jest dłuższa niż podobne szczotki innych producentów, a dodatkowo 
posiada włosie kompatybilne ze stalą nierdzewną, aby zapewnić, że wyroby i sprzęt medyczny nie zostaną 
zniszczone. 

   Zakres średnicy od 1 do 5 mm sprawia, że szczotka Microflex jest odpowiednia do szczypiec 
laparoskopowych, kaniul aspiracyjnych i irygacyjnych, trokar,  igieł do punkcji, itp.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI

Odkaż i opłucz po każdym użyciu. 
Maksymalna liczba sterylizacji: 60 cykli.
Wysterylizuj Microflex identycznie jak przy sterylizacji wyrobów medycznych do 134 C przez 18 minut).
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Wewnętrzna 
średnica kanału

Trzonek 4 cm Trzonek 12 cm
Przybliżona

wymiany
częstotliwość 

Min Max

1.6 mm 2.2 mm R4 - 1622 R - 1622

1 miesiąc2.3 mm 3.2 mm R4 - 2332 R - 2332

3.3 mm 4.3 mm R4 - 3343 R - 3343

   Sztywna szczotka kanałowa do czyszczenia kanałów o średnicy od 1,6 mm do 4,3 mm.

R-FLEX

      Szczotka do wielokrotnego użytku przeznaczona do czyszczenia wewnętrznego. Posiada miękką, 
łatwą do trzymania rączkę, która zapewnia użytkownikowi maksymalną zwrotność i możliwość 
penetracji kanału. Odpowiednia do połączeń koelioskopowych, połączeń stomatologicznych, 
końcówek, kaniul, dysektorów, itp.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI

Odkaż i opłucz po każdym użyciu. 

Maksymalna liczba sterylizacji: 30 cykli. 
Wysterylizuj R-Flex identycznie jak przy sterylizacji wyrobów medycznych (do 134 C przez 18 minut).
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Nr kat. Sztywność
Przybliżona

wymiany
Zastosowanie

510C Wysoka 2 miesiące

510 Wysoka do średniej 3 miesiące

520 Średnia 3 miesiące Żółty

530 Miękka 2 miesiące Biały

SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA ZEWNĘTRZNYCH 
POWIERZCHNI

częstotliwość Kolor

Niebieski

Zielony

Bardzo intensywne czyszczenie

Intensywne czyszczenie

Zwykłe  czyszczenie

Delikatne czyszczenie

Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni wyrobów i sprzętu medycznego. Gama szczotek 
o różnej sztywności włosia, które jest kompatybilne ze stalą nierdzewną.

      Szczotki ogólnego przeznaczenia do czyszczenia zewnętrznego są kodowane kolorem w celu 
odróżnienia ich sztywności oraz różnorodnego przeznaczenia.

    Ergonomicznie zaprojektowane rączki zapewniają użytkownikowi łatwy chwyt i dużą 
zwrotność. Każda szczotka posiada inny kolor ułatwiający identyfikację.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI

Odkaż i opłucz po każdym użyciu.
Maksymalna liczba sterylizacji: 100 cykli.
Odpowiednia  do  mycia  w myjni dezynfektorze i wysterylizowania  -  umieść szczotkę w pojemniku 
sterylizacyjnym. Wysterylizuj szczotkę identycznie jak przy sterylizacji wyrobów medycznych.
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      Włosie szczotek wykonane z włókna kompatybilnego ze stalą nierdzewną, z różnorodnymi, specjalnie 
zaprojektowanymi główkami, aby sprostać wymaganiom czyszczenia narzędzi i sprzętu ortopedycznego. 

    Seria 500 obejmuje szczotki, które są dostępne w szerokiej gamie sztywności włosia, a także 
w różnych wersjach główki szczotki. Dzięki temu użytkownik ma największy wybór, jeśli chodzi 
o dokładne czyszczenie narzędzi takich jak rozwiertaki, golarki i tarniki ortopedyczne.
       Dostępny jest również wybór szczotek do energicznego, ale precyzyjnego czyszczenia, wyposażonych 
w to samo włosie kompatybilne ze stalą nierdzewną, które umożliwia solidne i kompleksowe czyszczenie 
bez narażania powierzchni urządzeń i wyposażenia    na  uszkodzenia. 

SZCZOTKI  ORTOPEDYCZNE  DO CZYSZCZENIA 
ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI
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Nr kat. Sztywność Zastosowanie

550 Średnia 2 miesiące

550C Wysoka 1 miesiąc

Przybliżona

wymiany
częstotliwość

Intensywne czyszczenie

Bardzo intensywne czyszczenie

SZCZOTKA DO TARNIKÓW

PROCEDURA DEZYNFEKCJI

Odkaż i opłucz po każdym użyciu.
Maksymalna liczba sterylizacji: 60 cykli.
Odpowiednia do mycia w myjni dezynfektorze i wysterylizowania - umieść szczotkę 
w pojemniku sterylizacyjnym. Wysterylizuj szczotkę identycznie jak przy sterylizacji 
wyrobów medycznych (do 134 C przez 18  minut).
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Nr kat. Sztywność
Przybliżona

wymiany
częstotliwość Zastosowanie

565 Średnia 2 miesiące Golarka ortopedyczna

SZCZOTKA DO GOLARKI ORTOPEDYCZNEJ

PROCEDURA DEZYNFEKCJI

Odkaż i opłucz po każdym użyciu.
Maksymalna liczba sterylizacji: 60 cykli.
Odpowiednia do mycia w myjni dezynfektorze i wysterylizowania - umieść szczotkę w pojemniku
sterylizacyjnym. 
Wysterylizuj szczotkę identycznie jak przy sterylizacji wyrobów medycznych 
(do 134 C przez 18  minut).
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Nr kat. Sztywność
Przybliżona

wymiany

częstotliwość Zastosowanie

540 Wysoka 2 miesiące Intensywne czyszczenie

545 Wysoka 1 miesiąc Intensywne czyszczenie

SZCZOTKA DO ROZWIERTAKÓW ORTOPEDYCZNYCH

PROCEDURA DEZYNFEKCJI

Odkaż i opłucz po każdym użyciu.
Maksymalna liczba sterylizacji: 60 cykli dla 540 i 30 cykli dla 545.
Odpowiednia  do  mycia  w  myjni  dezynfektorze  i  wysterylizowania  -  umieść szczotkę  w  pojemniku 
sterylizacyjnym. 
Wysterylizuj szczotkę identycznie jak przy sterylizacji wyrobów medycznych (do 134 C przez 18  minut).
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560

560C

560 Zakrzywiona

570
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SZCZOTKI DO PRECYZYJNEGO CZYSZCZENIA 
POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH

Nr kat. Sztywność
Przybliżona

wymiany
częstotliwość Zastosowanie

560 Sztywna

1 miesiąc

Intensywne precyzyjne czyszczenie

560C Krótkie sztywne włókna Bardzo intensywne precyzyjne czyszczenie

560 Zakrzywiona Zakrzywione sztywne 
           włókna

570

Intensywne precyzyjne czyszczenie

Intensywne precyzyjne czyszczenieSztywne włókna

       Produkty z serii 500 umożliwiają wybór szczotek do precyzyjnego i ogólnego czyszczenia lub do 
szczegółowego doczyszczania sprzętu ortopedycznego. 

    Włosie jest kompatybilne z powierzchniami ze stali nierdzewnej, aby zapewnić, że sprzęt nie 
zostanie uszkodzony.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI

Odkaż i opłucz po każdym użyciu.
Maksymalna liczba sterylizacji: 30 cykli dla 560, 570 i 560C.
Odpowiednia  do  mycia  w  myjni  dezynfektorze  i  wysterylizowania  -  umieść  szczotkę  w pojemniku 
sterylizacyjnym. 
Wysterylizuj szczotkę identycznie jak przy sterylizacji wyrobów medycznych (do 1340 C przez 18 minut).
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SZCZOTKI DO DELIKATNEGO CZYSZCZENIA 
POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH

Nr kat. Sztywność
wymiany
częstotliwość Zastosowanie

430/2 Miękkie włókna 2 miesiące Delikatne czyszczenie

410/2 Sztywne włókna 3 miesiące Intensywne czyszczenie

   Do wyjątkowo delikatnego czyszczenia sprzętu, takiego jak urządzenia mikrochirurgiczne lub 
okulistyczne idealna jest szczotka 430  posiadająca miękkie włókna, które zapewniają skuteczne 
czyszczenie nawet drobnych i bardzo delikatnych narzędzi. Niewielki rozmiar szczotki z łatwą  do 
trzymania, miękką rączką zapewnia maksymalną kontrolę i ułatwia czyszczenie.   

PROCEDURA DEZYNFEKCJI

Odkaż i opłucz po każdym użyciu.
Maksymalna liczba sterylizacji: 60 cykli.
Odpowiednia   do  mycia  w  myjni  dezynfektorze  i  wysterylizowania  - umieść  szczotkę  w  pojemniku 
sterylizacyjnym. 
Wysterylizuj szczotkę identycznie jak przy sterylizacji wyrobów medycznych (do 134 C przez 18 minut).

Przybliżona
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SZCZOTKI SU MICRO

Szczotki z serii SU Micro są przeznaczone do kanałów o średnicy od 1,2 do 5 mm. Są 
odpowiednie do czyszczenia szczypiec laparoskopowych, kaniul  aspiracyjnych  i irygacyjnych, 
trokarów, igieł do nakłuwania, itp. 

Średnica

1.2 do 1.5 mm 055 - 1215/50

055 - 1824/50

055 - 2632/50

055 - 3748/50

SZCZOTKI JEDNORAZOWE DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI 
WEWNĘTRZNYCH

Nr kat. Kolor

Niebieski

1.8 do 2.4 mm Biały

2.6 do 3.2 mm Pomarańczowy

3.7 do 5.0 mm Czerwony
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Średnica Nr kat.
Długość 55 cm Kolor

SUL05/50

4.5 do 5.5 mm SUL05,5/50 Biały

SUL07/50

7 do 9 mm SUL09/50

10 do 12 mm SUL12/50

12 do 16 mm SUL16/50 Biały

SZCZOTKI SU L

 Szczotki z serii SU L przeznaczone są do kanałów od 4 do 16 mm. Są odpowiednie dla trokarów, 
trzpieni, regulatorów, kaniuli do liposukcji, resektorów, cystoskopów, ureteroskopów, 
nefroskopów, itp. 

4 do 5 mm

5.5 do 7.0 mm

Niebieski

Pomarańczowy

Czerwony

Niebieski
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Nr kat.
50 szt.

Kolor 

6 do 7 mm SUCT01/50 Niebieski

8 do 9 mm SUCT02/50 Biały

10 mm SUCT03/50 Pomarańczowy

11 do 12 mm SUCT04/50 Czerwony

SZCZOTKI SU CT

Szczotki z serii SU CT zostały zaprojektowane specjalnie do czyszczenia kaniul dotchawiczych 
o średnicy od 6 mm do 12 mm.

Średnica kaniuli
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SZCZOTKI JEDNORAZOWE DO CZYSZCZENIA 
POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH

Nr kat. Sztywność Zastosowanie Kolor 

SUBEM/50 Średnia sztywność 
       włókien

Regularne czyszczenie Żółty

SUBER/50 Sztywne  włókna Intensywne czyszczenie Zielony

SZCZOTKI SUBE

   Przeznaczone do jednorazowego użytku szczotki oznaczone kolorystycznie, są idealne do ogólnego 
zastosowania i intensywnego czyszczenia.  Żółta szczotka SUBEM jest wyposażona w miękkie włókna 
do ogólnego czyszczenia. Zielona szczotka SUBER jest wyposażona w sztywniejsze włosie, które 
zapewnia wyczyszczenie bardziej zabrudzonych powierzchni. Włókna obu szczotek są kompatybilne 
ze stalą nierdzewną, dzięki czemu powierzchnie urządzeń i wyposażenia nie zostaną porysowane 
podczas procesu czyszczenia. 



34



35

SZCZOTKI  JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
SZCZOTKI  DO ENDOSKOPÓW

JEDNORAZOWE SZCZOTKI KANAŁOWE

Średnica 1215 1824 2632 3748

Kolor Niebieski Biały Pomarańczowy Czerwony

ENDOSKOPY DO BRONCHOSKOPII, UROLOGII, GINKOLOGII

30 cm x x 30 - 2632/50 x

100 cm 100 - 1215/50 100 - 1824/50 100 - 2632/50 100 - 3748/50

GIĘTKIE ENDOSKOPY PRZEWODU POKARMOWEGO

200 cm 200 - 1215/50 200 - 1824/50 200 - 2632/50 200 - 3748/50

SPECJALNE DO ENTEROSKOPÓW

300 cm 300 - 1215/50 300 - 1824/50 300 - 2632/50 300 - 3748/50

POJEDYNCZE

     Jednorazowe szczotki do endoskopii LTA zapewniają prawidłowe i dokładne czyszczenie kanałów 
operacyjnych, aspiracyjnych, wodnych i powietrznych endoskopów bronchoskopowych, ginekologicznych, 
urologicznych i przewodu pokarmowego. 

    Szczotki mają rozmiary od 1,2 mm do 5 mm i są oznaczone kolorami, aby ułatwić ich szybką 
identyfikację.  Tolerancja w zakresie rozmiaru zapewnia prawidłowy kontakt końcówek włókien 
z wewnętrzną powierzchnią kanału. 

    Numer katalogowy szczotki pozwala użytkownikowi łatwo wybrać odpowiednią szczotkę 
kanałową. Szczotka kanałowa 1215 pasuje do kanału o średnicy wewnętrznej od 1,2 mm do 1,5 mm.

Wszystkie poniższe jednorazowe szczotki do endoskopów są dostępne w różnych długościach - od 
30 cm do 300 cm.
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Nr kat.
Średnica kanału do 

czyszczenia dużą 
szczotką

Średnica kanału do 
czyszczenia małą 

szczotką

SULV08/50 5 do 7 mm 3 do 5 mm

SULV11/50 8 do 10 mm 3 do 5 mm

SULV

      Zawory endoskopowe, tłoki i połączenia mogą być również czyszczone za pomocą szczotek 
SULV i SUBS. 

      Szczotki SULV posiadają rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej z termoplastycznymi włóknami 
niskochłonnymi. Szczotki są lekkie ale niezwykle mocne, a jednocześnie ich budowa zapewnia 
precyzyjną kontrolę.
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SUBS

      Jednorazowa szczotka SUBS/50 przeznaczona jest do czyszczenia zewnętrznej powierzchni 
endoskopów, w szczególności sondy, rączki i kabla połączeniowego.
Jej specyficzna budowa w połączeniu z miękkimi włóknami zapewnia prawidłowe czyszczenie 
zewnętrznych powierzchni endoskopów bez ryzyka ich uszkodzenia.
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ZESTAWY

     Aby uprościć pracę użytkownikowi, firma LTA MEDICAL stworzyła różnorodne zestawy, 
w skład których wchodzą operacyjne szczotki kanałowe, szczotki do kanałów aspiracyjnych 
i przyłączy.

Mogą także zawierać szczotkę do kanałów powietrznych, strumieniowych i wodnych. 

Zestawy zawierają wszystkie szczotki kanałowe potrzebne do wyczyszczenia endoskopu.

     Oferujemy zestawy zawierające dodatkową szczotkę do użytku zewnętrznego, dzięki której 
możliwe jest wyczyszczenie kontrolera i kanału z zewnątrz.

ZESTAWY DO GIĘTKICH ENDOSKOPÓW DO BRONCHOSKOPII, URYNOLOGII I GINEKOLOGII

Bez połączenia kanałowego i/lub aspiracyjnego 

Kanał operacyjny Tłok i połączenia

R-1215/25 100 - 1215 x SULV08

R-1824/25 100 - 1824 x SULV08

ZESTAWY DO GIĘTKICH ENDOSKOPÓW DO BRONCHOSKOPII, URYNOLOGII I GINEKOLOGII

Z połączeniem kanałowym i/lub aspiracyjnym 

Kanał operacyjny Kanał aspiracyjny Tłok i połączenia

EB-1215/25 100 - 1215 30 - 2632 SULV08

EB-1824/25 100 - 1824 30 - 2632 SULV08

R-2632/25 100 - 2632 SULV08

ZESTAWY DO GIĘTKICH ENDOSKOPÓW PRZEWODU POKARMOWEGO

Nr kat.    Kanał operacyjny     Kanał aspiracyjny         Tłok i połączenia

D11-1824/25 200 - 1824 200 - 3748 SULV11

D11-3748/25 200 - 3748 SULV11

Nr kat. Kanał aspiracyjny

Nr kat.

Z nienadającymi się do czyszczenia kanałami powietrza, wody i strumienia.
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FIS 005 I FIS 005 SK

        Kamera inspekcyjna do endoskopów o średnicy 1,9 mm to dystalne źródło światła oraz obiektyw 
kamery na końcu super elastycznej sondy o długości 110 cm.

    Urządzenia te są idealne do uzyskania bardzo dokładnego przybliżonego widoku każdego 
potencjalnie zabrudzonego instrumentu lub prześwitu o średnicy 2 mm lub większej. Kamera 
i elastyczna sonda są przymocowane do wygodnego, solidnego i ergonomicznie zaprojektowanego 
uchwytu, z którego można sterować jasnością źródła światła, balansem bieli oraz funkcją nagrywania 
wideo i robienia zdjęć. 

    Do urządzenia dołączone jest oprogramowanie, które należy zainstalować na komputerze 
z systemem Windows. Umożliwia ono oglądanie na żywo i nagrywanie widoku z kamery umieszczonej 
na końcu sondy.

 W połączeniu z elastyczną sondą, kamerę inspekcyjną można bezpiecznie przymocować, 
zapewniając jednocześnie operatorowi optymalną manewrowość podczas każdego badania. 

KONTROLA ENDOSKOPÓW GIĘTKICH
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FIS 006

      Zaprojektowane do inspekcji kanałów wewnętrznych o średnicy 1,3 mm lub większej, FIS-006SK 
jest idealnym narzędziem do wizualnej inspekcji potencjalnie zabrudzonych lub uszkodzonych 
elementów. 

   Kamera inspekcyjna do endoskopów o średnicy 1,18 mm wyposażona jest w dystalną końcówkę, 
składającą się ze źródła  światła i obiektywu kamery na końcu czarnej, stopniowanej i elastycznej sondy 

o długości 110 cm. Sonda ta łączy się z dołączoną skrzynką kontrolną, która umożliwia nagrywanie
obrazu.

Urządzenie FIS zapewnia oświetlenie, wizualizację, powiększenie i możliwość dokumentowania 
w trudno widocznych szczelinach i prześwitach niewidocznych gołym okiem. 

Dołączone oprogramowanie można zainstalować na komputerach z systemem Windows 7, 8 i 10.
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TACE SST

SST-283 RD LTCH*

SST-2136 SS* SST-2136 GSK*

SST-105 RD LTCH

SST-105

SST-2315

SST-100

*Zestaw nie zawiera odpływu.
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SYSTEM SST - PEŁNY ROZMIAR

Opis/kolor Długość (mm)  Głębokość (mm) Autoklawowalny

SST-2136 Bursztynowy 533 330 152  3.5 min w 134°C Tak
SST-2136 RED Czerwony 533 330 152 120°C Nie
SST-2136 GSK Szczelna pokrywa 533 330 152 120°C Nie
SST-2136 SS Stalowy 533 330 152  3.5 min w 134°C Tak

SST-2136 RD LTCH Czerwony 
z zatrzaskiem

533 330 152 Nie

SYSTEM SST - ŚREDNI ROZMIAR

Nr kat. Opis/kolor Długość (mm) Szerokość (mm)      Głębokość (mm) Max. temperatura Autoklawowalny

SST-283 RED Czerwony 457 305 76  3.5 min w 134°C Tak
SST-283 RD LTCH Czerwony 

z zatrzaskiem
457 305 76  3.5 min w 134°C Tak

SYSTEM SST - MAŁY ROZMIAR

Nr kat. Opis/kolor Długość (mm) Szerokość (mm         Głębokość (mm) Max. temperatura Autoklawowalny

SST-105 Solidna pokrywa - niebieski 254 178 152  3.5 min w 134°C Tak
SST-105-S Pokrywa z otworem - niebieski 254 178 152  3.5 min w 134°C Tak
SST-105 RD Solidna pokrywa - czerwony 254 178 152  3.5 min w 134°C Tak
SST-105-S RD Pokrywa z otworem - czerwony    254 178 152  3.5 min w 134°C Tak

SST-105 RD LTCH Solidna pokrywa - 
czerwony z zatrzaskiem

254 178 152  3.5 min w 134°C Tak

SST MISC

Nr kat. Opis/kolor
Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
mm) Max. temperatura Autoklawowalny

SST-2415 Niebieski
Polietylen

Zatrzaskowa osłona
Bez sitka 

610 380 127 85°C Nie

SST-2315
Kompletna taca narzędziowa 

Zatrzaskowe wieczko 
Uformowana uszczelka 

635 363 152 93°C Nie

SST-100 Najmniejsza taca SST 
Zatrzaskowa pokrywa 228 102 76  3.5 min w 134°C Tak

Nr kat. Szerokość (mm) Max. temperatura

120°C
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BUTY SZPITALNE

MEDIRELAX

MEDISMORE - Z OTWORAMI

MEDISMORE - BEZ OTWORÓW
Autoklawowalne w 134°C - 18 min

Błękitny Metaliczny niebieski Fuksja

Ciemnozielony Purpurowy

Czerwony Szaro-biały Błękitny Metaliczny niebieski

Fuksja Ciemnozielony Purpurowy Lazurowy

Biały Błękitny Czerwony Lazurowy

Autoklawowalne w  134°C - 18 min

Mogą być czyszczone w  50°C

Pomarańczowy

Pomarańczowy

Czerwony
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MEDISMORE - Bez otworów

Nr kat. Kolor Opis Rozmiar

S-MORE-VFxx Ciemnozielony Buty szpitalne Medismore bez otworów 36 do 46
S-MORE-BCxx Czerwony Buty szpitalne Medismore bez otworów 36 do 46
S-MORE-BMxx Niebieski Buty szpitalne Medismore bez otworów 36 do 45
S-MORE-VTxx Purpurowy Buty szpitalne Medismore bez otworów 36 do 45
S-MORE-Fxx Fuksja Buty szpitalne Medismore bez otworów 36 do 45
S-MORE-Oxx Pomarańczowy Buty szpitalne Medismore bez otworów 36 do 45

MEDISMORE - Z otworami

Nr kat. Kolor Opis Rozmiar

S-MORE-PVTxx Purpurowy Buty szpitalne Medismore z otworami 36 do 46
S-MORE-PVLxx Lazurowy Buty szpitalne Medismore z otworami 36 do 46
S-MORE-PVFxx Ciemnozielony Buty szpitalne Medismore z otworami 36 do 46
S-MORE-PBCxx Błękitny Buty szpitalne Medismore z otworami 36 do 46
S-MORE-PBMxx Niebieski Buty szpitalne Medismore z otworami 36 do 46
S-MORE-PBLxx Szaro-biały Buty szpitalne Medismore z otworami 36 do 46
S-MORE-PRxx Czerwony Buty szpitalne Medismore z otworami 36 do 46
S-MORE-PFxx Fuksja Buty szpitalne Medismore z otworami 36 do 45
S-MORE-POxx Pomarańczowy Buty szpitalne Medismore z otworami 36-37-43-46

MEDIRELAX

Nr kat. Kolor Opis Rozmiar

S-RELAX-BCxx Błękitny Buty szpitalne Medirelax 36 do 46
S-RELAX-Rxx Czerwony Buty szpitalne Medirelax 36 do 46

S-RELAX-BLxx Biały Buty szpitalne Medirelax 36 do 46
S-RELAX-VLxx Lazurowy Buty szpitalne Medirelax 36 do 46
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Wszystkie dostarczone lub stworzone materiały podlegają prawu autorskiemu, a wszelkie 
kopiowanie lub rozpowszechnianie bez odpowiedniego zezwolenia lub upoważnienia jest surowo 

zabronione i niezgodne z prawem. 

LTA MEDICAL

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

03-893 Warszawa
ul. Bukowiecka 92/23 

tel. 22 379 71 60 
sterigat@sterigat.pl 

www.sterigat.pl
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