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STERIGAT Sp. z o.o.
Biuro Handlowe: ul. Bukowiecka 92/23
03‐893 Warszawa
e‐mail: sterigat@sterigat.pl
tel.: 22 37 97 160
fax: 22 37 97 161

O NAS
STERIGAT Sp. z o.o. powstała w roku 2009 jest obecnie największym na rynku polskim dystrybutorem takich
firm jak WIPAK MEDICAL czołowego wytwórcy opakowań sterylizacyjnych linii STERIKING®., GETINGE POLSKA
Sp. z o.o., wyłącznym dystrybutorem firm PRINTEX MEDICAL oraz DAUD JEE.
STERIGAT Sp. z o.o. współpracuje również z takimi firmami jak ENTRHAL, INTERLOCK, KEY SURGICAL,
INTERSTER, TERRAGENE, GORT, TRIBO, POLSONIC czy AUER.
Współpraca z tymi firmami, stanowiącymi czołówkę w branży dezynfekcji i sterylizacji sprawia, że oferowany
przez spółkę produkt jest na najwyższym światowym poziomie. Doskonała znajomość dostawców zarówno
wyposażenia jak i materiałów eksploatacyjnych stosowanych w procesach mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
umiejętność oceny jakości tego typu produktów, ich przydatności dla użytkownika, różnic pomiędzy ofertami
wielu wytwórców pozwoliła na wybór najlepszych produktów.
Firma uczestniczy również w pracach KT 295 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz prowadzi
działalność szkoleniowa, wyposaża również w sposób kompleksowy działy centralnych sterylizatorni oraz
inne działy placówek służby zdrowia, w których stosowane są procedury mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

wskaźniki
do kontroli procesu
dekontaminacji

KONTROLA PROCESU MYCIA

Mycie narzędzi, czyli fizyczne usunięcie biologicznych zanieczyszczeń, poprzedzające proces dezynfekcji,
jest pierwszym i najważniejszym krokiem, prowadzącym do sterylizacji. Mikroskopijne cząstki krwi, skóry,
śluzu itp. niezauważalnie pozostałe na narzędziach poprzez nieefektywny proces mycia mogą poważnie
przeszkodzić w wyjałowieniu tych narzędzi a nawet wręcz uniemożliwić ten proces. Należy zawsze pamiętać,
że jeżeli nie umyjemy przed sterylizacją dobrze narzędzi istnieje niebezpieczeństwo, iż do miejsca pod
warstwą zanieczyszczenia nie dojdzie czynnik sterylizujący i miejsce to pozostanie niewysterylizowane.
Użytkownik powinien być w stanie łatwo i szybko ocenić czy urządzenie skutecznie usuwa zabrudzenia
z narzędzi. Ze względu na fakt, iż w chwili obecnej brak jest jednego standardu określającego jak powinien
wyglądać wskaźnik do kontroli procesów mycia stosowana jest specyfikacja techniczna ISO/TS 15883-5:2005,
w której opisano różnego rodzaju zabrudzenia testowe oraz metody kontroli skuteczności procesów mycia.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Wskaźnik do kontroli mycia Wash Monitor, to
jednorazowy syntetyczny test zabrudzeń służący
do rutynowej kontroli procesu mycia w myjniach‐
dezynfektorach. Wskaźnik jest umieszczany w uchwycie
i następnie w myjni‐dezynfektorze. Syntetyczne
zabrudzenie testowe (czerwony romb) naniesione na
metalową blaszkę imituje ludzką krew i tkankę. Gdy
wskaźnik zostanie umieszczony w uchwycie, zabrudzenie
testowe będzie widoczne do połowy, w ten sposób
imitując przegub narzędzia chirurgicznego. Usunięcie
całego zabrudzenia testowego oznacza skuteczny
proces czyszczenia.
Nr katalogowy G. 503864500 (Wash monitor) op. 25 szt.
Nr katalogowy G. 503864600 (Wash monitor) op. 50 szt.
Nr katalogowy G. 503864800 (Uchwyt)

WSKAŹNIKI DO KONTROLI PROCESU DEKONTAMINACJI

Wskaźnik kontroli procesu mycia
Wskaźnik jest umieszczany w uchwycie i następnie w
myjni-dezynfektorze. Usunięcie całego zabrudzenia
testowego oznacza skuteczny proces czyszczenia.
Opakowanie zawiera 200 szt. wskaźników.
Nr katalogowy
Nr katalogowy

TR.CDWA4 (Wskaźnik)
TR.CDWAH (Uchwyt)

Wskaźnik do kontroli mycia Wash Monitor U, to
jednorazowy syntetyczny test zabrudzeń do użycia
w myjniach ultradźwiękowych z uchwytem wielokrotnego
użycia. Usunięcie zabrudzenia testowego symuluje
usuwania krwi i tkanki z mytych wyrobów. Usunięcie
całego zabrudzenia testowego oznacza skuteczny proces
czyszczenia. Nie zawiera ołowiu ani toksycznych ciężkich
metali. Opakowanie zawiera 50 sztuk wskaźników.
Nr katalogowy
Nr katalogowy
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G. 503865300 (Wash monitor U)
G. 503864800 (Uchwyt)
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Wskaźnik do kontroli mycia EC.WASHTEST jest przeznaczony do
rutynowego monitorowania procesu mycia w 4 płaszczyznach
w myjniach dezynfektorach i myjkach ultradźwiękowych.
Opakowanie zawiera 100 sztuk wskaźników.
Nr katalogowy EC.WASHTEST
Nr katalogowy WT HOLDER

(Wskaźnik)
(Uchwyt)

Wskaźnik do kontroli mycia Wash Monitor F/R jest jednorazowym
syntetycznym testem zabrudzeń służącym do rutynowej kontroli
skuteczności mycia narzędzi rurowych. Syntetyczne zabrudzenie
testowe (czerwony zabarwienie) imituje ludzką krew i tkankę.
Wskaźnik do kontroli mycia Wash Monitor F/R umieszczany jest albo
w uchwycie Wash Monitor Holder F albo R. Następnie uchwyt
przymocowywany jest do złącza Luer Lock. Po zakończeniu cyklu
mycia jego skuteczność można ocenić na podstawie wyglądu
wskaźnika. Usunięcie całego zabrudzenia testowego oznacza
skuteczny proces. Opakowanie zawiera 50 sztuk wskaźników
Nr katalogowy G.503864900

WSKAŹNIKI DO KONTROLI PROCESU DEKONTAMINACJI

Wskaźnik do kontroli mycia Wash Monitor U/L to jednorazowy
syntetyczny test zabrudzeń służący do rutynowej kontroli
skuteczności mycia narzędzi rurowych w myjniach ultradźwiękowych.
Wash Monitor U/L umieszczany jest albo w uchwycie Wash Monitor
Holder F albo w uchwycie Wash Monitor Holder R. Opakowanie
zawiera 25 sztuk wskaźników.
Nr katalogowy G.503865300

Nr katalogowy 503865000 Uchwyt Wash Monitor R

Nr katalogowy G.503865100 Uchwyt Wash Monitor F
Uchwyt Wash Monitor R lub F jest elementem pomocniczym
służącym do rutynowej kontroli procesów mycia narzędzi rurowych
sztywnych (R) i giętkich(F) w myjniach‐dezynfektorach i myjniach
ultradźwiękowych.

e‐mail: sterigat@sterigat.pl • tel.: 22 37 97 160 • fax: 22 37 97 161		
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Wskaźnik do kontroli pozostałości zanieczyszczeń
białkowych na powierzchni narzędzi chirurgicznych
(Protein Test Instrument Surface) oraz mytego
sprzętu. Test może wykryć obecność pozostałości
zanieczyszczeń białkowych z czułością do 1 μg w ciągu
10 sekund. Gdy obecność białek zostanie wykryta,
roztwór zmieni barwę z jasnobrązoweJ na niebieską.
Badanie to zapewnia półilościowy pomiar czystości
powierzchni; im wyższy jest poziom zanieczyszczenia
białkami (obciążenie biologiczne), tym szybciej barwa
zmieni się na niebieską i będzie ciemniejsza.
Protein Test Lumen jest natomiast łatwym i szybkim
sposobem wykrycia pozostałości zanieczyszczeń
białkowych w rurowych narzędziach chirurgicznych.
Opakowanie zawiera 50 sztuk wskaźników.
Nr katalogowy
G.503878500
Instrument Surface 25 sztuk
Nr katalogowy
G.503911200
Instrument Lumen
50 sztuk

Protein

Test

Protein

Test

Protein Test Flexible Endoscope 2,5 m jest
łatwym i szybkim sposobem wykrycia pozostałości
zanieczyszczeń białkowych w rurowych narzędziach
chirurgicznych. Opakowanie zawiera 10 sztuk
wskaźników.

WSKAŹNIKI DO KONTROLI PROCESU DEKONTAMINACJI

Nr katalogowy G.503964400 Protein Test Flexible
Endoscope 2,5 m

Wskaźniki do rutynowego monitorowania procesów
dezynfekcji termicznej.
Wskaźnik
wykonany
jest
z
laminowanego
z jednej strony paska z nadrukowanym zielonym
atramentem wskaźnikowym, opracowany przy
użyciu najnowocześniejszych technologii, aby
wytrzymać warunki występujące w trakcie procesów
dezynfekcji termicznej. Zmiana barwy atramentu
wskaźnikowego z zielonej na purpurową wskazuje,
że warunki dezynfekcji termicznej zostały osiągnięte,
umożliwiając w ten sposób szybką i łatwą ocenę
prawidłowo przeprowadzonego procesu. Opakowanie
zawiera 200 sztuk wskaźników.
Nr katalogowy
Nr katalogowy
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TR. IT27W-5
900C, 5 minut
TR. IT27W-10
930C, 10 minut
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Kontrola procesu sterylizacji

Kontrola procesu sterylizacji jedynie na podstawie wskazań rejestratorów czy przyrządów kontrolnych jest
niewystarczająca. Pomimo zastosowania w sterylizatorach najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych konieczne jest
stosowanie wskaźników chemicznych i biologicznych. Wszystkie artykuły celem ich wysterylizowania, tj. całkowitego
zniszczenia bakterii i spor, musza być poddane działaniu czynnika sterylizującego w określonych warunkach. Skuteczność
procesu sterylizacji zależy nie tylko od sprawności sterylizatora ale także również od jakości mediów zasilających czy
sposobu przygotowania i umieszczenia w sterylizatorze jego wsadu. Sposób kontroli procesów sterylizacji podany jest
w „Ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów
medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia” opracowanych
wspólnie przez Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej oraz Narodowy
Instytut Leków. Poniżej przedstawione zostały wybrane wskaźniki, które mogą znaleźć zastosowanie w procesach
monitorowania procesów sterylizacji jak również kontroli sprawności sterylizatorów parowych.

WSKAŹNIKI TYPU BOWIEGO-DICKA
Getinge Check Bowie-Dick Mini Pack 1340C
Służy do codziennego monitorowania sterylizatorów parowych
ze wstępną próżnią pracujących w temperaturze 1340C w czasie
3,5 minuty. Spełnia wymagania normy PN-EN ISO 11140-4. Jeżeli
po osiągnięciu próżni w sterylizatorze nie ma dużej ilości powietrza,
para przedostaje się do środka karty testowej wewnątrz opakowania
i zmienia wskaźnik na jednorodny zielony kolor. Opakowanie zbiorcze
zawiera 30 sztuk pakietów testowych
Nr katalogowy G. 6001155600

WSKAŹNIKI DO KONTROLI PROCESU DEKONTAMINACJI

Helix-PCD + Bowie & Dick test symulacyjny do monitorowania
próżniowych sterylizatorów.
Metalowa kapsuła na 500 cykli do umieszczania wskaźników
połączona jest z wysokiej wytrzymałości rurką plastikową o długości
1,5 m (na życzenie dostępne inne długości) i średnicy 2 mm. Zestaw
wskaźników dla 100 lub 250 cykli.
Nr katalogowy TR. KX2X15-3,5BD/M

TAŚMY DO ZAMYKANIA PAKIETÓW

Taśmy do zamykania pakietów wystepują w wersji bez wskaźnika i ze wskaźnikiem.
Te ostatnie spełniają wymagania normy EN ISO 11140-1:2014 (typ 1). Taśmy wolne są od toksycznych metali ciężkich
w ilościach szkodliwych dla zdrowia. Łatwo przylepiają się do materiałów opakowaniowych i nie odklejają się od
powierzchni po sterylizacji oraz nie pozostawiają śladów przyklejania po usunięciu ich z materiału.
Nr katalogowy

opis

wymiary

ITS 12 G

para wodna

12 mm x 50 m

ITS 19 G

para wodna

19 mm x 50 m

ITS 25 G

para wodna

25 mm x 50 m

ITS 19B G (JTB 19S G)

para wodna (wzmocniona)

19 mm x 50 m

ITS 25B G (JTB 25S G)

para wodna (wzmocniona)

25 mm x 50 m

ITE

tlenek etylenu

19 mm x 50 m

ITH

gorące powietrze

19 mm x 50 m

ITN 19

bez wskaźnika

19 mm x 50 m

ITN 25

bez wskaźnika

25 mm x 50 m

ITN 19B (JTB 19N)

bez wskaźnika (wzmocniona)

19 mm x 50 m

ITN 25B (JTB 25N)

bez wskaźnika (wzmocniona)

25 mm x 50 m

e‐mail: sterigat@sterigat.pl • tel.: 22 37 97 160 • fax: 22 37 97 161		
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MONITOROWANIE PROCESÓW STERYLIZACJI PLAZMOWEJ

Taśma wskaźnikowa do procesów sterylizacji plazmowej lub
parami nadtlenku wodoru
Naniesiony na taśmie wskaźnik zmienia barwę przy
zachowaniu
odpowiednich
parametrów
sterylizacji
plazmowej. Wskaźnik spełnia wymagania normy EN ISO
11140-1:2014. Wymiar: 50 m x 19 mm lub 25 m x 25 mm. Taśma
wolna od toksycznych metali ciężkich w ilościach szkodliwych dla
zdrowia. Powierzchnia taśmy pokryta jest materiałem pozwalającym
na łatwe umieszczanie na nim napisów. Taśma łatwo przylepia się
do materiałów opakowaniowych i nie odkleja się od powierzchni
po sterylizacji oraz nie pozostawia na niej śladów przyklejania po
usunięciu jej z materiału.
Nr katalogowy
Nr katalogowy

TR.CT.40
01509

Wskaźnik sterylizacji plazmowej
Zmiana barwy substancji wskaźnikowej po procesie sterylizacji
z różowej na fioletową. Nie zawiera ołowiu ani toksycznych
metali ciężkich. Zgodny z normą EN ISO 11140‐1. Opakowanie
zawiera 250 sztuk wskaźników.
Nr katalogowy

G. 504052000

WSKAŹNIKI DO KONTROLI PROCESU DEKONTAMINACJI

Przyrząd PCD wraz ze wskaźnikiem chemicznym do
monitorowania procesów sterylizacji plazmowej
Wskaźnik chemiczny przeznaczony do stosowania w
systemach Helix-PCD (PCD dostarczany wraz ze wskaźnikami).
Zgodny z normą EN-ISO 11140-1:2014. Wykonany w postaci
samoprzylepnego lakierowanego paska z naniesionym
atramentem wskaźnikowym. Wolny od toksycznych metali
ciężkich szkodliwych dla zdrowia. Długość PCD Helix: 1,2 m
długości, 2 mm średnicy, wymiary silikonowego konektora:
30 mm długości, 2 mm średnicy. Opakowanie zawiera 100 szt.
wskaźników.
Nr katalogowy:

TR.KX2X12-P1/P100

Zamknięty System Wskaźnika Biologicznego (VH2O2)
przeznaczony do monitorowania procesów sterylizacji
plazmowej lub parami nadtlenku wodoru.
Wskaźnik zgodny z ISO 11138-1:2006. Ampułka o średnicy
zewnętrznej 8.5 mm wykonana z kopolimerów polipropylenu.
Fiolka zawiera populację spor Geobacillus stearothermophilus
ATCC 7953 naniesionych na wewnętrzną powierzchnię spodu fiolki.
Końcowy odczyt po 24 godzinnej inkubacji w temperaturze 60±20C.
Jeżeli proces sterylizacji jest nieskuteczny medium wskaźnika zmieni
barwę po inkubacji z koloru purpurowego na żółty wykazując
obecność spor Geobacillus stearothermophilus. Jeżeli proces
sterylizacji jest skuteczny medium wskaźnika pozostaje purpurowe
po inkubacji. Opakowanie zawiera 100 szt. wskaźników.
Nr katalogowy
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TR.BT91
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WSKAŹNIKI TYPU PCD (DO OKREŚLONYCH PROCEDUR BADAWCZYCH)
System testowy Helix dla wsadu wgłębionego
Helix Load Control – Przyrząd testowy kontroli wsadu (PCD). Pozwala ocenić penetrację czynnika sterylizującego
w najtrudniej dostępnych miejscach komory sterylizatora. Szczególnie przydatny podczas sprawdzania sterylizacji
narzędzi rurowych. Potwierdzona zgodność z normami EN ISO 11140‐1 oraz w przypadku 3FSKS630802 z EN 867‐5
pozwalająca na używanie go jako testu Bowiego & Dicka do małych sterylizatorów parowych z próżnią wstępną.
W systemie zastosowane zostały wskaźniki typu 6. System testowy dostępny jest w następujących wariantach
Parametry ekspozycji

Nr katalogowy

Liczba
wskaźników

3, 5 min.1340C/ 15 min. 1210C

3FSKS630802

100 + PCD

3, 5 min.134 C/ 15 min. 121 C

3FSKS630804

400 + PCD

5,3 min.134 C/ 15 min. 121 C

3FSKS630806

400 + PCD

7 min.134 C/ 20 min. 121 C

3FSKS630808

100 + PCD

18min.134 C

3FSKS630812

250 + PCD

0

0

0

0

0

0

0

Zamknięty system biologicznego pakietu testowego.
System traktowany jako przyrząd testowy procesu PCD.
Przeznaczony do kontroli biologicznej sterylizatorów
parowych ze wstępną próżnią. Pakiet testowy składa
się z małego opakowania wypełnionego materiałami
porowatymi i nieporowatymi oraz zamkniętego systemu
wskaźnika biologicznego zawierającego Geobacillus
Stearothermophilus. Wykrycie nieprawidłowego cyklu
następuje w czasie 3‐5 godzin (G.504054000) lub 24 godzin
(G.504054600). System zawiera wskaźnik biologiczny oraz
wskaźnik typu 6. Spełnia wymagania norm EN ISO 111380
oraz EN ISO 11140-1. Opakowanie zbiorcze zawiera
30 sztuk pakietów.

WSKAŹNIKI DO KONTROLI PROCESU DEKONTAMINACJI

Nr katalogowy: G.504054000 (3-5 godzin)
Nr katalogowy: G.504054600 (24 godziny)

WSKAŹNIKI WIELU ZMIENNYCH KRYTYCZNYCH
PROCESU
Wskaźnik wielu zmiennych krytycznych procesu
Przystosowany jest do użycia w sterylizatorach parowych,
w których czas ekspozycji w temperaturze 1320C do 1340C
wynosi 3 minuty lub dłużej, natomiast w temperaturze
1210C wynosi 9 minut. Daje wizualne potwierdzenie,
że parametry sterylizacji (czas, temperatura oraz para)
zostały spełnione zgodnie z EN ISO 11140-1. Wskaźnik
można przeciąć na pół i używać jako pasek podwójny. Pole
wskaźnikowe w kształcie rombu zmienia barwę z białej na
czarną po poddaniu działania w prawidłowych warunkach
sterylizacji parowej. Opakowanie 500 szt. wskaźników.
Nr katalogowy: G.504051800
e‐mail: sterigat@sterigat.pl • tel.: 22 37 97 160 • fax: 22 37 97 161		
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WSKAŹNIK ZINTEGROWANE

Kontrola procesów sterylizacji parą wodną w zakresie
temperatur pomiędzy 1210C i 1350C
Podwójnie laminowany pasek z naniesionym atramentem
wskaźnikowym.
200 szt. w aluminiowej foliowej torbie.
Nr katalogowy:
Nr katalogowy:

TR.IT26SBL
TR.IT26-1YS

WSKAŹNIKI EMULACYJNE
Najbardziej precyzyjne narzędzie do weryfikacji
poprawności procesu sterylizacji. Reagujące na wszystkie
zmienne krytyczne dla określonych cyklów sterylizacji.
Sprawdzające zaistnienie warunków potrzebnych do
osiągnięcia poziomu sterylności SAL10-6. Zgodne z EN ISO
11140‐1: 2015‐01. Wskaźniki dostępne są w wersjach:
samoprzylepnej lub bez warstwy kleju. Opakowanie
zawiera 250 wskaźników.

WSKAŹNIKI DO KONTROLI PROCESU DEKONTAMINACJI

Nazwa

Nr katalogowy

Temperatura

Czas w min

1340C

3,5 min

Wskaźniki samoprzylepne
Wskaźnik emulacyjny

504051100

Wskaźnik emulacyjny

504052600

Wskaźnik emulacyjny

504051200

Wskaźnik emulacyjny

504051300

0

4 min

0

121 C

12 min

1340C

5,3 min

1210C

15 min

1340C

7 min

134 C

121 C

20 min

0

Wskaźniki bez warstwy kleju
Wskaźnik emulacyjny

504051400

1340C

18 min

Wskaźnik emulacyjny

504051000

1340C

4 min

1210C

12 min

1340C

5,3 min

Wskażnik emulacyjny

504050800

0

15 min

0

7 min

0

20 min

121 C
Wskaźnik emulacyjny

504050900

134 C
121 C
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WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE
Zamknięty system wskaźnika biologicznego Smart‐ Read™
EZTest® (parowy) zawiera znaną liczbę organizmów testowych
bakterii Geobacilus Stearothermophilus, 7953, zainokulowanych
na papierowym filtrze i umieszczonych w plastikowej probówce
zawierającej szklaną ampułkę (przeznaczoną do skruszenia) z pożywką
bakteryjną. Dostępne do procesów parowych w temperaturach 1210C,
1340C. Wykrycie nieprawidłowego cyklu w czasie 3‐5 godzin.
Opakowanie zawiera 100 sztuk wskaźników.
Nr katalogowy		

G.504054100

Zamknięty system wskaźnika biologicznego dla kontroli procesów sterylizacji parą wodną, formaldehydem
lub tlenkiem etylenu.
Wskaźniki biologiczne posiadają dokładnie określoną populację standaryzowanych bakterii. Odczyt po 24 godz.
– para, 48 godz. w EO lub FOR . Świadectwo jakości wykonania każdej partii testów. Spełniają wymagania
USP i standardów AMI/ANSI oraz warunków normy ISO 11138. Opakowanie zawiera 100 szt. wskaźników.
Nr katalogowy		
Nr katalogowy		
Nr katalogowy		

TR.BT 10 EO
TR.BT 20 STEAM
TR.BT 100 FOR

INKUBATORY DO WSKAŹNIKÓW BIOLOGICZNYCH

WSKAŹNIKI DO KONTROLI PROCESU DEKONTAMINACJI

Inkubator do wskaźników biologicznych służy do inkubacji
wskaźników biologicznych do sterylizatorów parowych,
na tlenek etylenu lub innych rodzajów sterylizatorów.
• Odczyt po 24 godzinach
• Mocy 40 W
• Możliwość nastawienia czasu inkubacji od 0 do 999
godzin,
• Temperatura od +50C ~1000C
• Czasu nagrzewania ≤ 6min
• Dokładność temperatury ≤±0.30C
Inkubator do wskaźników szybkiego odczytu Smart‐
Read™ EZTest®. Inkubator wyposażony w prosty ekran
dotykowy i termometr do łatwej i szybkiej weryfikacji
inkubacji,10 cel na wskaźniki ze zintegrowaną kruszarką,
w zestawie drukarka do trwałej rejestracji danych,
wskaźniki pozwalają na wykrywanie nieprawidłowego
cyklu w czasie 3–5 godzin. Wykrycie nieprawidłowego
cyklu w czasie 3 – 5 godzin. Wynik oparty na rzeczywistym
odczycie biologicznym, a nie na prognozie enzymatycznej.
Nr katalogowy G.504054400
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opakowania

Materiały opakowaniowe odgrywają ważną rolę w całym systemie, którego celem jest uzyskanie sterylnego
i suchego wsadu. Wykluczone jest używanie dowolnego rodzaju opakowania do opakowania wyrobów
przeznaczonych do sterylizacji. Istnieją tu pewne określone wymagania, którym należy się podporządkować.
Wybór i wymagania co do materiału stanowiącego opakowanie często wynika z tradycji lub różnych
standardów przyjętych w różnych szpitalach, stąd też możliwe jest jedynie opisanie ogólnych wytycznych.
Normy określają jedynie minimalne wymagania stawiane opakowaniom i z tego też powodu dobór
właściwego rodzaju stosowanych w szpitalu opakowań jest bardzo ważny. Ważne jest, aby jakość opakowań
potwierdzona była nie tylko przez samego producenta, który nigdy nie skrytykuje swoich produktów, ale
również przez niezależne laboratoria badawcze. Daje to zawsze pełną gwarancję jakości produktu.

Od lat jesteśmy czołowym dystrybutorem opakowań papierowo‐foliowych, włóknin, oraz papierów
krepowanych ﬁńskiej ﬁrmy Wipak.
W swojej ofercie posiadamy pełną gamę produktów bariery sterylnej do wszelkich rodzajów sterylizacji (Para
wodna, EO, FOR, Plazma). Opakowania papierowo‐foliowe Steriking® produkowane w warunkach clean‐room
wytwarzane są z 9 warstwowej, elastycznej, trwałej i wytrzymałej mechanicznie (również po sterylizacji) folii
Multi‐X ﬁrmy Wipak oraz z papieru o gramaturze 70 g/m2.
Opakowania te, dzięki doskonałej jakości oraz właściwościom, od lat cieszą się dużą popularnością.
Wybierając WIPAK wybierają Państwo pewność, bezpieczeństwo, jakość.

Opakowania jednorazowe – papiery i włókniny

Warstwa wewnętrzna opakowania musi:
• być mocna, również w stanie wilgotnym,
• umożliwiać przenikanie powietrza i pary,
jako
skuteczna
bariera
przed
• służyć
mikroorganizmami,
• posiadać taki kolor, który umożliwiałby ocenę,
czy jest mokra czy sucha,
• być odporna na wysoką temperaturę nie stając
się przy tym krucha i łamliwa.
Jako największy na terenie RP dystrybutor produktów
firmy WIPAK oferujemy najwyższej jakości
opakowania w postaci papierów i włóknin oraz
sprzęt pomocniczy tj. wózki do ich magazynowania,
taśmy do zamykania pakietów i odwijarki do taśm.
Oferowane poniżej opakowania mogą być stosowane

Warstwa
zewnętrzna
(absorbująca
wodę)
opakowania musi:
• absorbować, rozpraszać i utrzymywać skropliny,
• umożliwić osłonę przynajmniej dna i ścianek
bocznych tacy narzędziowej.
Opakowania arkuszowe powinny ponadto:
• posiadać
porowatość
odpowiednią
dla
przenikania gazów i pary lecz uniemożliwiać
przeniknięcie bakterii do jego wnętrza.
• być wodoodporne (nie ulegać zniszczeniu pod
działaniem wody i pary wodnej),
• nie ulegać zniszczeniu i nie zmieniać w sposób
istotny swoich właściwości w procesie sterylizacji
• nie pozostawiać włókien ani pyłów
• nie gromadzić ładunków elektrostatycznych.
do
opakowywania
wyrobów
poddawanych
procesowi sterylizacji para wodną, tlenkiem etylenu,
formaldehydem lub promieniami gamma. Oferta
nasza obejmuje również specjalistyczne opakowania
do wyrobów sterylizowanych plazmowo.
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OPAKOWANIA

Opakowanie arkuszowe stosowane dla wyrobów,
które mają zostać poddane procesowi sterylizacji
muszą spełniać określone wymagania.

Miękki papier krepowany o podwyższonej elastyczności SPC
• Wykonany zgodnie z normami EN ISO 11607-1
i EN 868-2.
• Gramatura nominalna 60 g/m².
• Dostępny w kolorze białym lub zielonym.
• Celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona
i mikrokrepowana.
• Może być stosowany m.in. również jako obłożenie
sterylnego pola operacyjnego, jako opakowanie
może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu
z włókninami.
• Dostępny w wymiarach (cm): 40 x 40, 50 x 50,
60 x 60, 75 x 75, 90 x 90, 100 x 100, 110 x 120,
100 x 140 cm.
Papier sterylizacyjny super miękki niebieski – SCB
• Wykonany zgodnie z normami EN ISO 11607-1
i EN 868-2.
• Gramatura nominalna 60 g/m².
• Celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona
i mikrokrepowana – włókno celulozy uszczelnione
lateksem.
• Może być stosowany mi.in. również jako obłożenie
sterylnego pola operacyjnego, jako opakowanie może być
stosowany samodzielnie lub w połączeniu z włókninami.
• Dostępny w wymiarach (cm): 50 x 50, 60 x 60, 75 x 75,
90 x 90, 100 x 100, 120 x 120.
Super miękka zielona włóknina sterylizacyjna NWG
• Wykonana zgodnie z normami EN ISO 11607-1
i EN 868-2.
• Gramatura nominalna 66 g/m².
• Celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem
syntetycznym i mikrokrepowana – włókno celulozy
uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym.
• Może być stosowana m.in. jako wewnętrzne
opakowanie
pojemników,
jako
wewnętrzne
i zewnętrzne opakowanie oraz obłożenie sterylnego
pola operacyjnego.
• Dostępna w wymiarach (cm): 50 x 50, 60 x 60, 75 x 75,
90 x 90, 100 x 100, 120 x 120.

OPAKOWANIA

Miękka niebieska włóknina sterylizacyjna NWB
• Wykonana zgodnie z normami EN ISO 11607-1 i EN 868-2.
• Gramatura nominalna 60 g/m².
• Celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona
włóknem syntetycznym i mikrokrepowana – włókno
celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione
włóknem syntetycznym.
• Może być stosowana m.in. jako obłożenie sterylnego
pola operacyjnego oraz jako wewnętrzne opakowania
pojemników.
• Dostępna w wymiarach (cm): 50 x 50, 60 x 60, 75 x 75,
90 x 90, 100 x 100, 120 x 120 cm.
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Opakowania typu SMX
• Można je stosować jako drugą warstwę obok tradycyjnego papieru lub włókniny
• Można je używać w każdym rodzaju sterylizacji
• Przy stosowaniu dwóch warstw maksymalna waga pakietu 15 kg
• Optymalna miękkość i idealne układanie się
• Wyśmienita bariera mikrobiologiczna
• Wyśmienita wytrzymałość na przedarcie i rozerwanie
• Wyśmienita odporność na zwilżanie
• Antystatyczne
Różne gradacje i zastosowania
Typ

g/m²

SMX1

37

SMX2

47

SMX3

55

SMX4

75

Zastosowanie
Małe i średniej wielkości tace i zestawy, idealne jako
wewnętrzne wyłożenie kontenerów
Średnie i duże tace i zestawy, wewnętrzne wyłożenie
kontenerów
Dla wszystkich wymagających zastosowań
Dla wszystkich zestawów ortopedycznych i ciężkich
zestawów oraz wszędzie tam gdzie ma miejsce częste
przemieszczanie

SMX – Opakowania ProWrap o wysokiej wytrzymałości
SMX-1 Niebieska jasna
Dla małych i średnich tac i zestawów.
Nr katalogowy
SMX 1050

Wymiary (mm)
500 x 500

Sztuk/opak.
640

SMX 1075

750 x 750

200

SMX 1090

900 x 900

160

SMX 1100

1000 x 1000

160

SMX 1120

1200 x 1200

120

SMX 1120 / 140

1200 x 1400

104

SMX 1150 / 188

1500 x 1880

80

SMX-2 Niebieska regularnar
Dla średnich i dużych tac narzędziowych, zestawów lub jako wewnętrzne wyłożenie kontenera.
Nr katalogowy

Wymiary (mm)

Sztuk/opak.

SMX 2075

750 x 750

200

SMX 2100

1000 x 1000

120

SMX 2120

1200 x 1200

120

Nr katalogowy
SMX 3120

Wymiary (mm)
1200 x 1200

OPAKOWANIA

SMX-3 Niebieska mocna
Dla wszystkich wymagających zastosowań.
Sztuk/opak.
104
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SMX-4 Niebieska super mocna
Dla zestawów ortopedycznych i innych ciężkich zestawów. Szczególnie gruba.
Nr katalogowy
SMX 4120

Wymiary (mm)
1200 x 1200

Sztuk/opak.
80

Materiały opakowaniowe - torebki i rękawy papierowo-foliowe
Opakowania
panierowo-foliowe
Steriking®
produkowane są z 9 warstwowej elastycznej,
trwałej i wytrzymałej mechanicznie (również po
sterylizacji) folii Multi-X firmy Wipak oraz z papieru
o gramaturze 70 g/m 2 . Wielowarstwowa folia
stosowana w opakowaniach jest przezroczysta,
wolna od rozwarstwień i porów. Sposób wykonania
opakowań oraz zastosowane surowce zapewniają ich
bezpyłowe otwarcie. opakowania. Na opakowaniach
wszystkie napisy i testy umieszczone są poza

strefą pakowania. Kierunek otwarcia oznaczony
jest w sposób jednoznaczny a wielokrotny zgrzew,
z przebarwieniem pozwalającym ocenić jego jakość,
jest mocny na tyle, aby wytrzymać niekorzystne
warunki podczas sterylizacji i jednocześnie pozwalać
na czyste i bezpyłowe otwieranie opakowania po
sterylizacji. Każde opakowanie jest oznaczone kodem
umożliwiającym pełną identyfikowalność. Seria
informuje o roku i miesiącu produkcji: LOT YYMM.

Podstawowe zasady i używania torebek papierowo-foliowych I rękawów do sterylizacji Steriking®

OPAKOWANIA

Właściwe użycie zapewni
jałowość
Wypełniaj
opakowanie
tylko do 3/4 objętości
torebki. Pozwoli to na
swobodne spenetrowanie
zawartości
opakowania
przez czynnik sterylizujący
w czasie procesu sterylizacji.
Warstwą oddychającą jest
papier.
Starannie
zamknij
opakowanie
Upewnij się, że właściwie
dobrane są i nacisk
i temperatura zgrzewania.
Zakres temperatur zgrzewania opakowań Steriking
® to 165-2000C, a opakowań typu Tyvek®
to
120-1300C.
Oryginalny
patent
Wipaka
test
SC250 pozwala sprawdzić
i udokumentować prawidłowość zgrzewania.

16

Załadunek w sterylizatorze
Umieszczaj pakiety folią
do folii, papierem do
papieru. Najlepiej układaj
je pionowo na dłuższej
krawędzi. Pakiety nie mogą
dotykać ścian komory
sterylizatora.
Właściwa
penetracja czynnika sterylizującego zachodzi wtedy, gdy powietrze jest
całkowicie
usunięte
zarówno z komory jak
i opakowania.
Aseptyczne otwieranie
Oddzielaj folię od papieru wykorzystując specjalną konstrukcję torebki. Oba materiały torebki
nie mogą rozerwać się,
a także nie mogą odłączyć się luźne cząstki papieru zwiększające ryzyko
dekontaminacji. Zacznij
od oddzielenia zgrzanych
fabrycznie rogów. Praktycznie wystarczy otworzyć
torebkę w 1/3 jej długości. Przezroczyste torebki & rękawy.

e‐mail: sterigat@sterigat.pl • tel.: 22 37 97 160 • fax: 22 37 97 161
www.sterigat.pl

Kod produktu

Size (mm)

Sztuk/opak.

B – Torebki z fałdą
Dla wyrobów o większej objętości.
Kod produktu

Wymiary (mm)

Sztuk/opak.

B 35

100 x 50 x 300

500

S 17

50 x 200

3600

B 30

100 x 50 x 360

500

S1

50 x 250

2400

B 31

150 x 50 x 400

500

S 24

75 x 150

2400

B 32

150 x 50 x 460

500

S2

75 x 200

2400

B 36

200 x 55 x 400

250

S 23

75 x 230

1800

B 33

200 x 55 x 500

250

S4

75 x 270

3600

B 37

250 x 65 x 480

250

S 18

75 x 300

4200

B 34

300 x 80 x 550

250

S 22

75 x 520

2400

B 38

420 x 100 x 570

250

S 25

100 x 150

2400

R – Rękawy płaskie

S3

100 x 200

1800

S5

100 x 270

3000

R 39

50 : 200 m

5

S8

100 x 300

1200

R 40

75 : 200 m

4

S 19

100 x 350

1200

R 41

100 : 200 m

3

S9

100 x 400

1200

R 125

125 : 200 m

2

S 12

100 x 570

1800

R 42

150 : 200 m

2

S 27

120 x 400

1200

R 43

200 : 200 m

1

S 15

150 x 200

1200

R 44

250 : 200 m

1

S6

150 x 270

1800

R 45

300 : 200 m

1

S 20

150 x 300

1800

R 46

350 : 200 m

1

S 26

150 x 350

1800

R 47

400 : 200 m

1

S 13

150 x 400

1200

S 28

150 x 520

1200

R 39/100

S 34

160 x 600

1200

S 33

180 x 320

1000

S7

205 x 270

S7

Kod produktu

Kod produktu

Wymiary (mm)

Wymiary (mm)

Sztuk/opak.

Sztuk/opak.

50 : 100 m

8

R 40/100

75 : 100 m

8

R 41/100

100 : 100 m

4

600

R 42/100

150 : 100 m

2

A 205 x 340

1000

R 43/100

200 : 100 m

2

S 10

205 x 400

600

R 44/100

250 : 100 m

2

S 10

A 205 x 440

600

R 45/100

300 : 100 m

1

S 35

205 x 600

1200

R 47/100

400 : 100 m

1

S 2070

205 x 700

600

R 49/100

500 : 100 m

2

S 16

250 x 380

1200

S 11

250 x 500

600

R 39/31

S 36

250 x 600

500

S 37

250 x 700

600

S 29

270 x 350

S 30

Kod produktu

Wymiary (mm)

Sztuk/opak.

50 : 31 m

10

R 40/31

75 : 31 m

10

R 41/31

100 : 31 m

10

600

R 42/31

150 : 31 m

16

270 x 440

600

R 43/31

200 : 31 m

6

S 21

300 x 500

600

R 44/31

250 : 31 m

6

S 14

300 x 570

600

R 45/31

300 : 31 m

6

S 38

320 x 500

600

S 31

420 x 500

500

S 32

420 x 600

500

RB – Rękawy z fałdą
Kod produktu

Wymiary (mm)

Sztuk/opak.

RB 50

75 x 25 : 100 m

4

RB 51

100 x 50 : 100 m

3

RB 52

150 x 50 : 100 m

2

RB 53

200 x 55 : 100 m

1

RB 54

250 x 65 : 100 m

1

RB 55

300 x 80 : 100 m

1

RB 56

350 x 80 : 100 m

1

RB 57

400 x 80 : 100 m

1
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OPAKOWANIA

S – Torebki płaskie
Do pakowania pojedynczych narzędzi, małych
zestawów i innych wyrobów.

OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ

Do sterylizacji wyrobów wrażliwych na wysokie
temperatury w coraz szerszym stopniu stosowana
jest sterylizacja plazmowa. Oferta nasza obejmuje
specjalistyczne opakowania wykonane z wysokiej
jakości Tyvek® 75 g/m2 (gradacja 1073B) oraz
9 warstwowej folii identycznej jaka stosowana jest
w opakowaniach papierowo-foliowych. Opakowania
posiadają opinie niezależnych jednostek talich jak:
SPS Laboratories (USA) czy Instytut ISEGA (Niemcy).
LTS – Torebki płaskie
Wykonane z DuPont™ Tyvek ®
dla sterylizacji
niskotemperaturowej. Nadrukowany wskaźnik procesu
sterylizacji nadtenkiem wodoru.
Nr katalogowy

Wymiary (mm)

Sztuk/opak.

LTS 7520

75 x 200

1000

LTS 1025

100 x 250

1000

LTS 1530

150 x 300

1000

LTS 1644

160 x 440

600

LTS 1660

160 x 600

600

LTS 2038

205 x 380

1200

LTS 2538

250 x 380

600

LTS 2550

250 x 500

600

LTSS – Torebki z zamknięciem samoprzylepnym.
Wykonane z DuPont™ Tyvek ® .
Nr katalogowy

Wymiary (mm)

Sztuk/opak.

LTSS 1

90 x 200

1000

LTSS 2

90 x 250

1000

LTSS 4

130 x 270

1000

LTSS 4A

130 x 380

1000

LTSS 5A

190 x 330

1000

LTSS 6

250 x 400

600

LTSS 7

300 x 450

600

LTR – Rękawy płaskie
Wykonane z DuPont™ Tyvek ® .

OPAKOWANIA

Nr katalogowy

Wymiary (mm)

Sztuk/opak.

LTR 40

75 x 100

2

LTR 41

100 x 100

LTR 42
LTR 43

SS – Standardowe torebki z zamknięciem samoprzylepnym
Nr katalogowy
SS 10

Wymiary (mm)
60 x 250

Sztuk/opak.
1000

SS 1

90 x 200

1000

SS 2

90 x 250

1000

SS 3

90 x 570

1000

SS 4

130 x 270

1000

SS 4 A

130 x 380

1000

SS 5

200 x 350

1200

SS 5 A

190 x 330

1000

SS 6

250 x 400

600

SS 7

300 x 450

600

SST – Torebki Plus z zamknięciem samoprzylepnym
z umieszczonym wewnątrz wskaźnikiem chemicznym.
Nr katalogowy
SST 1

Wymiary (mm)
90 x 200

Sztuk/opak.
1000

SST 2

90 x 200

1000

SST 3A

100 x 640

1000

SST 4

130 x 270

1000

SST 4A

130 x 380

1000

SST 5A

190 x 330

1000

SST 6

250 x 400

600

SST 7

300 x 450

600

SNW – Torebki – seria TEX
Torebki wykonane z włókniny i folii do pakowania ciężkich
i dużych wyrobów.
Nr katalogowy

Wymiary (mm)

Sztuk/opak.

SNW 2040

205 x 400

500

SNW 2744

270 x 440

500

SNW 3250

320 x 500

500

SNW 4260

420 x 600

300

SNW 5065

500 x 650

200

SNW 5075

500 x 750

200

SNW 5775

570 x 750

200

CB – Torebki osłonowe do użycia po sterylizacji.
Nr katalogowy

Wymiary (mm)

Sztuk/opak.

2

CB 1

150 x 270

1000

150 x 100

1

CB 2

205 x 300

1000

200 x 100

1

CB 3

250 x 400

1000

CB 4

300 x 500

500

LTR 43 A

225 x 100

1

LTR 44

250 x 100

1

CB 5

400 x 550

500

CB 6

420 x 700

500

CB 7

500 x 800

300

LTR 45

300 x 100

1

LTR 46

350 x 100

1

LTR 47

400 x 100

1

LTR 49

500 x 100

1

INNE OPAKOWANIA

Inne oferowane przez nas opakowania to torebki z serii SS,
SST,SNW, CB czy SSDC.
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SSDC – Torebki osłonowe z zamknięciem samoprzylepnym
Nr katalogowy

Wymiary (mm)

Sztuk/opak.

SSDC 10

150 x 270

500

SSDC 20

200 x 350

500

SSDC 30

250 x 400

500

SSDC 40

300 x 550

200

SSDC 60

420 x 700

200
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tace i kosze
sterylizacyjne,
akcesoria, pojemniki
transportowe

Kosze sterylizacyjne SPRI z podwójna ramką górną
i składanymi rączkami
Kosz do transportu i magazynowania. Kosze można
umieszczać jeden w drugim (rączki na zewnątrz lub
jeden na drugim (rączki umieszczone wewnątrz kosza).
Wykonane są z elektroplerowanej stali nierdzewnej.
Rozmiar
585 × 395 × 195 mm

Nr katalogowy
G.561620001

585 × 395 × 100 mm

G.561620101

Kosze sterylizacyjne DIN

TACE I KOSZE STERYLIZACYJNE, AKCESORIA, POJEMNIKI TRANSPORTOWE

Kosz do transportu i magazynowania. Kosze można
umieszczać jeden na drugim. Kosze można również
montować na listwach magazynowych montowanych na
ścianie.
Wykonane są z elektroplerowanej stali nierdzewnej.
Rozmiar
575 × 280 × 135 mm

Nr katalogowy
DJ‐5010

575 × 280 × 265 mm

DJ‐5011

Koszyki z drobnej siatki z pokrywką
Przeznaczone
do
zabezpieczania
narzędzi
mikrochirurgicznych, podczas procesu mycia i sterylizacji.
Wykonane z elektro‐polerowanej stali nierdzewnej.
Średnica ramki pokrywy i obramowania górnego 3,5 mm
i 0,4 mm (w zależności od wymiaru tacy). Średnica oczka
w siatce 1.6 mm, średnica drutu 0.7 mm.
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Rozmiar
80 × 40 × 30 mm

Nr katalogowy
DJ-4346

80 × 80 × 40 mm
90 × 90 × 50 mm
150 × 110 × 20 mm
220 × 140 × 50 mm
235 × 120 × 60 mm

DJ-4348
DJ-4349
DJ-4350
DJ-4358
DJ-4369
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Tace sterylizacyjne DIN z perforowaną ścianką boczną
Tace sterylizacyjne DIN z perforowaną ścianką boczną.
Elektro‐polerowana stal nierdzewna.
Średnica drutu obramowania dolnego i górnego – 5 mm.
Perforacja ścianki bocznej 2 mm.
Dno z drutu o średnicy 1,2 mm, średnica oczka 6,0 mm.
Tace dostępne z pokrywami. Średnica obramowania
górnego i dolnego 5 mm.
Rozmiar
240 × 250 × 50 mm

Nr katalogowy
DJ-4613

240 × 250 × 60mm
240 × 250 × 70 mm
240 × 250 × 100mm
480 × 250 × 50mm
480 × 250 × 60mm
480 × 250 × 70 mm
480 × 250 × 100
500 × 300 × 50

DJ-4615
DJ-4616
DJ-4617
DJ-4618
DJ-4619
DJ-4620
DJ-4621
DJ-4628

Tace sterylizacyjne z plecionej siatki.

Rozmiar
240 × 250 × 50 mm

Nr katalogowy
DJ‐4412

240 × 250 × 60 mm
240 × 250 × 70 mm
240 × 250 × 100mm
480 × 250 × 50mm
480 × 250 × 60mm
480 × 250 × 70 mm
480 × 250 × 100 mm

DJ‐4413
DJ‐4414
DJ‐4415
DJ‐4432
DJ‐4433
DJ‐4434
DJ‐4435
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Elektro‐polerowana stal nierdzewna. Średnica drutu
obramowania dolnego i górnego – 5 mm,
Dno z drutu o średnicy 1 mm, rozmiar oczek: 4,5 mm.
Do tac dostępne są pokrywy
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Tace sterylizacyjne SPRI
Boki z plecionej siatki. Elektro‐polerowana stal
nierdzewna. Tace można układać w stos jedna na
drugiej. Średnica obramowania dolnego i górnego –
3,5 mm, Taca wykonana jest z drutu o średnicy 6,0 mm,
oczko 6,0 mm.
Rozmiar

Nr Katalogowy
DJ‐5000

250 × 170 × 70 mm SPRI III
340 × 250 × 70 mm SPRI II
450 × 340 × 70 mm SPRI I
Pokrywa do tacy 250 × 170 × 70 mm

DJ‐5001
DJ‐5002
DJ‐5003

Pokrywa do tacy 340 × 250 × 70 mm
Pokrywa do tacy 450 × 340 × 70 mm

DJ‐5004
DJ‐50035

Kosze endoskopowe

TACE I KOSZE STERYLIZACYJNE, AKCESORIA, POJEMNIKI TRANSPORTOWE

Przeznaczone
do
ochrony
podczas
procesu
dekontaminacji, kosztownych narzędzi endoskopowych.
W każdym koszu na pokrywie oraz w środku, znajdują się
silikonowe uchwyty, które po zamknięciu kosza skutecznie
zabezpieczają
endoskop,
przed
niekontrolowanym
przemieszczaniem się. Wykonane z elektropolerowanej
stali
nierdzewnej.
Średnica
drutu
pokrywy
5 mm. Średnica drutu koszyka 2mm.
Rozmiar
290 × 80 × 52mm

Nr katalogowy
DJ-4041

290 × 80 × 52mm
460 × 80 × 52mm
670 × 80 × 52mm
580 × 160 × 52mm

DJ-4042
DJ-4043
DJ-4045
DJ-4068

Pojemniki na druty Kirschnera
Wykonane ze stali nierdzewnej. Przekrój kwadratowy.
Szerokość 20 mm. Nadają się do mycia w myjni dezynfektorze.
Odporne na warunki sterylizacji.
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Długość
170 mm

Nr katalogowy
07473

200 mm
330 mm

07474
07475
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Pojemniki na druty Kirschnera
Wykonane ze stali nierdzewnej, boki wykonane
z siatki. Szerokość 22 mm. Nadają się do mycia w myjni
dezynfektorze oraz odporne na warunki sterylizacji.
Dostępne również w wersji z podziałem na cztery komory,
dzielące druty wg ich średnic.
Długość

Nr katalogowy

170mm

07430

200mm

07431

330mm

07461

Pojemniki na druty Kirschnera

Długość

Nr katalogowy

100 mm

07465

160 mm

07400

180 mm

07466

200 mm

07467

240 mm

07401

320 mm

07402

440 mm

07421

TACE I KOSZE STERYLIZACYJNE, AKCESORIA, POJEMNIKI TRANSPORTOWE

Wykonane ze stali nierdzewnej. Szerokość 20 mm. Nadają się do mycia
w myjni dezynfektorze oraz odporne na warunki sterylizacji.
Długość od 100 do 440 mm.

Akcesoria do tac i koszy

Zawieszki identyfikacyjne do tac
Trwały syntetyczny materiał odporny na temperaturę
1340C. Wymiary 70 × 30 mm, brak możliwości nadruku
laserowego, pakowane po 25 szt.
pomarańczowy		
czerwony			
niebieski			
żółty				
zielony			

02200
02201
02202
02203
02204

Z możliwością nadruku laserowego
biała				
czerwona			
zielona			
granatowa			
niebieska			
pomarańczowa		
czarna			
ruda				
żółta				
różowa			
fioletowa			
brązowa			

01927
01928
01929
01966
01930
01931
01932
01933
01562
01984
01985
01959
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Zawieszki identyfikacyjne do tac
Trwały syntetyczny materiał odporny na temperaturę
1340C. Wymiary 30 × 30 mm. Pakowane po 25 szt.

Bez możliwości nadruku laserowego.
pomarańczowa		
czerwona			
granatowa		
niebieska			
żółta			
zielona			
biała			
czarna			
różowa			
fioletowa			
brązowa			

01583
01584
02234
01585
01586
01587
02236
02237
02239
02240
02241

Z możliwością nadruku laserowego

TACE I KOSZE STERYLIZACYJNE, AKCESORIA, POJEMNIKI TRANSPORTOWE

pomarańczowa		
czerwona			
granatowa		
niebieska			
żółta			
zielona			
biała			
czarna			
różowa			
fioletowa			
brązowa			

Zawieszki identyfikacyjne do tac
Trwały syntetyczny materiał odporny na temperaturę
1340C. Wymiary 55 × 30 mm. Pakowane po 25 szt

Z możliwością nadruku laserowego
pomarańczowa		
czerwona			
granatowa		
niebieska			
żółta			
zielona			
biała			
czarna			
różowa			
fioletowa			
brązowa			

01924
01921
01965
01923
01926
01922
01920
01925
01982
01983
01960

Bez możliwości nadruku laserowego
pomarańczowa		
czerwona			
granatowa		
niebieska			
żółta			
zielona			
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01578
01579
02235
01580
01581
01582
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01917
01914
01964
01916
01563
01915
01913
01918
01980
01981
01961

Zawieszki identyfikacyjne do tac
Trwały syntetyczny materiał odporny na temperaturę
1340C. Wymiary 90 × 30 mm. Pakowane po 25 szt.

Z możliwością nadruku laserowego
pomarańczowa		
czerwona			
granatowa		
niebieska			
żółta			
zielona			
biała			
czarna			
różowa			
fioletowa 		
brązowa			

01938
01935
01967
01937
01564
01936
01934
01939
01986
19887
01958

Bez możliwości nadruku laserowego
pomarańczowa		
czerwona			
granatowa		
niebieska			
żółta			
zielona			
biała			
czarna			

Trwały syntetyczny materiał odporny na temperaturę
1340C. Wymiary 90 × 30 mm. Pakowane po 25 szt.

Z możliwością nadruku laserowego
pomarańczowa		
czerwona			
granatowa		
niebieska			
żółta			
zielona			
biała			
czarna			
różowa			
fioletowa			

01945
01942
01968
01944
01565
01943
01941
01946
01988
01989

Bez możliwości nadruku laserowego
pomarańczowa		
czerwona			
niebieska			
żółta			
zielona			
różowa			
czarna			

02210
02211
02212
02213
02214
02249
02247

Uchwyty na etykiety plastikowe, z klipsem
Wykonane ze stali nierdzewnejwe. Opakowanie 25 szt.
Uchwyt dostępny do etykiet o wymiarach :
60 × 40 mm, nr katalogowy 01498
30 × 40 mm, nr katalogowy 01491
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Zawieszki identyfikacyjne do tac

02205
02206
02233
02207
02208
02209
02251
02252

Etykiety do uchwytu 01498 plastikowe (PLT)
pasujące do kontenerów Wagner odporne na
temp. 1340C. Możliwość laserowego nadruku
tekstu. Wymiar etykiet 60 × 40 mm.
Opakowanie 100 szt.
biała		
czerwona		
zielona		
granatowa
niebieska		
pomarańczowa
czarna		
żółta		
różowa		
fioletowa		

01948
01949
01950
01969
01951
01952
01953
01954
01990
01991

Etykieta wykonana z trwałego materiału
odpornego na temperaturę 1340C. Wymiary
90 × 33 mm (dostępna również w wymiarze
90 × 50mm). Opakowanie 100 szt.
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Z możliwością laserowego nadruku			
czerwona		
koralow		
zielona		
granatowa
niebieska		
żółta		
czarna		
biała		
pomarańczowa
brązowa		
różowa		
fioletowa		

01900					
01972					
01901					
01962					
01902					
01903					
01912					
01904					
01905					
01956					
01976					
01977

Bez możliwości nadruku
czerwona		
ciemnozielona		
jasnozielona		
granatowa		
niebieska		
żółta			
czarna			
biała			
pomarańczowa		
brązowa			
naturalny kolor		

Etykieta wykonana z trwałego syntetycznego
materiału odpornego na temp. 1340C.
Z możliwością laserowego nadruku tekstu.
Opakowanie 100 szt.
biała		
czerwona		
zielona		
niebieska		
granatowa
żółta		
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01591
01592
01593
01594
01595
01596
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01423
01424
01996
01425
01997
01426
01427
01428
01430
01429
01431

Etykieta o wymiarach 40 × 20 mm, Odporna
na temp. 1340C. Z możliwością laserowego
nadrukowania kodów kreskowych i tekstu.
Opakowanie 100 szt.
Biała				
Czerwona			
Zielona			
Niebieska			
Granatowa			
Żółta				

02227
02228
02229
02230
02231
02232

Etykieta z elastycznym wąsem. Wykonana
z polipropylenu. Odporna na temperaturę 1340C.
Nadająca się do mycia w myjni dezynfektorze. Pole
tekstowe 50 × 30 mm. Opakowanie 100 szt.
09679
09680
09681
09682
09683

TACE I KOSZE STERYLIZACYJNE, AKCESORIA, POJEMNIKI TRANSPORTOWE

Biały				
Niebieski			
Zielony			
Czerwony			
Żółty				

Kółko do mocowania zawieszek. Wykonane ze
stali nierdzewnej. Opakowanie 100 szt.
Średnica
20 mm

Nr katalogowy
01458

10 mm

01490
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Przywieszki do tac
09244
09264
09265
09266
09267
09269

Biała
Niebieska
Zielona
Czerwona
Żółta
Pomarańczowa

Jednorazowa syntetyczna. Odporna
na temp. 1340C. Można myć w
myjni‐dezynfektorze.
Wymiary: 236 × 50 mm.

09566
09567
09568
09569

Niebieska
Zielona
Czerwona
Żółta

250 szt.
Jednorazowa syntetyczna. Odporna na 250 szt.
temp. 1340C (kolor tylko z jednej strony). 250 szt.
250 szt.
Wymiary: 240 × 50 mm
250 szt.

09634
09635
09636
09637
09638
09676
09677

Biała
Niebieska
Zielona
Czerwona
Żółta
Brązowa
Czarna

250 szt.
250 szt.
250 szt.
250 szt.
250 szt.
250 szt.
250 szt.

Jednorazowa syntetyczna.
Odporna na temp. 1340C.
Można myć w myjni‐dezynfektorze
160 × 35 mm.

250 szt.
250 szt.
250 szt.
250 szt.
250 szt.
250 szt.

Jednorazowa syntetyczna, biała.
Odporna
na temperaturę 1340C. Można myć w
myjni‐dezynfektorze. Możliwy nadruk.
Średnica rdzenia rolki 76 mm.

TACE I KOSZE STERYLIZACYJNE, AKCESORIA, POJEMNIKI TRANSPORTOWE

09691

09399

160 × 19 mm

5 000 szt.

254 × 42 mm

6 000 szt.

Etykiety ze stali kwasoodpornej do oznaczenia tac i koszy.
Istnieje możliwość grawerunku.
Opakowanie 25 szt. Występujące w rozmiarach:
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Rozmiar

Nr katalogowy

90 x 50 mm

01454

90 x 30 mm

01449

70 x 30 mm

01495

55 x 30 mm

01559

30 x 30 mm

01493
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Etykiety ze stali kwasoodpornej do oznaczenia tac i koszy.
Istnieje możliwość grawerunku. Opakowanie 25 szt.
Występujące w rozmiarach:
Rozmiar
70 × 35mm

Nr katalogowy
01590

Rozmiar
90 × 33 mm

Nr katalogowy
01445

90 × 50 mm

01444

Średnica

Nr katalogowy

25mm

01452

50mm

01453

Opakowanie 50 szt.
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Opak. 50 szt.

Klips do zawieszek
Długość 40 mm
Nr katalogowy 01589

Silikonowa elastyczna mata „Jeżykowa” używana do
ochrony delikatnych narzędzi. Nadająca się do mycia
w myjni dezynfektorze. Odporna na temperaturę 1340C.
Kolor niebieski.
Nr katalogowy

Rozmiar

08321

500 × 320mm

08757

500 × 320 mm (szara)

08324

250 × 239mm

08426

140 × 55mm

08427

160 × 120mm

08428

200 × 135mm

08322

235 × 235mm

08429

250 × 155mm

08689

233 × 1000mm (różowa)
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Silikonowy system mocowania narzędzi
Możliwość mocowania 5 instrumentów.
W komplecie 6 szt.
Wymiary 125 × 25 × 4 mm
Nr katatalogowy

08949

System ułatwiający układanie na tacy naczyń typu
nerka. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Wymiary 460 × 220 × 165 mm
Nr katalogowy 20459
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Jednorazowe narożniki na rogi tac zapobiegające
przedzieraniu się opakowań, użyteczne zwłaszcza
przy ciężkich pakietach.
Opakowanie zawiera 600 szt

Nr katalogowy 42007

Narożniki na rogi tac, wykonane z gąbki zapobiegające
przedzieraniu się opakowań, użyteczne zwłaszcza
przy ciężkich pakietach.
Opakowanie zawiera 288 szt.

Nr katalogowy 42008

Wielorazowe narożniki na rogi tac, wykonane z
silikonu zapobiegające przedzieraniu się opakowań,
użyteczne zwłaszcza przy ciężkich pakietach.
Wytrzymujące warunki sterylizacji parowej.
Wymiary: 73,1 × 73,1 × 18,5 mm
Opakowanie zawiera 80 szt.

Nr katalogowy 42006
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Jednorazowy wkład do tac i kontenerów ochłaniający
wilgoć.
Opakowanie 20 szt.
26220
26221

Rozmiar S		
Rozmiar M		

50 mm
90 mm

Wkładki absorpcyjne do tac. Pochłaniające wilgoć.
Papier 70 g/m²
TL25
TL50
TL40

25 × 30 cm
30 × 50 cm
40 × 50 cm

Opakowanie 1000 szt.
Opakowanie 500 szt.
Opakowanie 500 szt.

Papier 107 g/m², wkładki z zakładką
25 × 25 cm
48 × 25 cm
50 × 30 cm

Opakowanie 500 szt.
Opakowanie 500 szt.
Opakowanie 500 szt.
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TLWE2525
TLWE4825
TLWE5030

Włóknina 45 g/m²
TLWN3025
TLWN3040
TLWN3050

30 × 25 cm
30 × 40 cm
30 × 50 cm

Opakowanie 4× 300 szt.
Opakowanie 3 × 400 szt.
Opakowanie 2 × 300 szt.

Wkładka fałdowana do tac. Celuloza 100%
60g/m²
1135011

33 × 30cm

Opakowanie 1200 szt.

80g/m²
11370111 33 × 55cm

Opakowanie 500 szt.
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POJEMNIKI TRANSPORTOWE
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SZCZELNIE ZAMYKANE POJEMNIKI PRZEZNACZONE
DO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU
Uniwersalny, higieniczny pojemnik do transportu artykułów do działu
centralnej sterylizacji /brudnych/ oraz sterylnych z działu sterylizacji
do użytkownika np. w tacach DIN. Pojemnik zamykany jest szczelnie
przylegającą pokrywą co pozwala na bezpieczne transportowanie
artykułów zarówno brudnych jak i czystych. Wymiary pojemnika
pozwalają na umieszczenie w nim tacy sterylizacyjnej o wymiarach
480 x 250 x 50 mm. Wykonany z nieprzezroczystego polipropylenu
z systemem kolorowych znaczników do oznaczania pojemnika
Można stosować w temperaturze do 1100C
Pokrywa w komplecie
Dostępne wymiary:
Nr katalogowy

Wymiary (mm)

09811

325x265x100

09813

530x325x100

09824

530x325x150

09844

530x325x200

SYSTEM
ZAMYKANYCH
POJEMNIKÓW
PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

DO

Uniwersalne szczelnie zamykane pojemniki transportowe.
Idealne do ekspedycji artykułów z i do działu sterylizacji.
Pojemnik zamykany jest szczelnie przylegającą pokrywą
na zawiasach, co pozwala na bezpieczne transportowanie
artykułów zarówno brudnych jak i czystych. Pojemniki
można układać w stosy. Nadają się do mycia w myjniach
dezynfektorach. Występują również w wersjach z rączkami,
w przypadku wyboru takiego modelu w zapytaniu na końcu
numeru katalogowego prosimy o dodanie litery R. Dostępne
są również niestandardowe rozmary. Dostępne są również
pojemniki ze zdejmowaną pokrywą.
Nr katalogowy
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Wymiary zewnętrzne

AR.PP806023

80x60x23,5

AR.PP806033

80x60x33,5

AR.PP604023

60x40x23,5

AR.PP604028

60x40x28,5

AR.PP604043

60x40x43,5

AR.PP304023

30x40x23,5

AR.PP304028

30x40x28,5

AR.PP302018

30x20x18,5
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dokumentacji

Metkownica trzyrzędowa drukująca etykiety
ułożone w poprzek przesuwu taśmy
Metkownica umożliwia:
– ustawienie sześciu zakodowanych informacji
przy pomocy 11 lub 12 cyfr /znaków w każdym
z trzech rzędów;
– drukowanie tych informacji w zaplanowanych
polach na etykietach o wymiarach nieprzekraczających 28 mm × 29 mm w trzech rzędach
w kierunku poprzecznym do rozwijania taśmy
– naklejanie zadrukowanych etykiet na pakietach
lub pojedynczych torebkach.
Nr katalogowy PR.MET32928

Etykiety do metkownicy drukującej w poprzek
przesuwu taśmy
Etykiety para
Etykiety podwójnie samoprzylepne o sześciu polach
zakodowanej informacji :
– data sterylizacji – 8 znaków;
– data ważności – 8 znaków;
– nr sterylizatora – 2 znaki;
– nr cyklu – 4 znaki: np. 4 ostatnie cyfry
numeru kolejnego cyklu wyświetlanego przez
sterylizator;
– kod operatora – 2 znaki;
– symbol pakietu: trzy znaki cyfrowe,
– z nadrukowanym wskaźnikiem sterylizacji
parowej STEAM typu 1 wg PN EN ISO 11140-1.

Etykiety Plazma

SYSTEM DOKUMENTACJI

Etykiety podwójnie samoprzylepne o sześciu polach
zakodowanej informacji :
– data sterylizacji – 8 znaków;
– data ważności – 8 znaków;
– nr sterylizatora – 2 znaki;
– nr cyklu – 4 znaki: np. 4 ostatnie cyfry
numeru kolejnego cyklu wyświetlanego przez
sterylizator;
– kod operatora – 2 znaki;
– symbol pakietu: trzy znaki cyfrowe,
– z nadrukowanym wskaźnikiem sterylizacji
plazmowej typu 1 wg PN EN ISO 11140-1.
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Etykiety EO
Etykiety podwójnie samoprzylepne o sześciu polach
zakodowanej informacji :
– data sterylizacji – 8 znaków;
– data ważności – 8 znaków;
– nr sterylizatora – 2 znaki;
– nr cyklu – 4 znaki: np. 4 ostatnie cyfry numeru
kolejnego cyklu wyświetlanego przez sterylizator;
– kod operatora – 2 znaki;
– symbol pakietu: trzy znaki cyfrowe,
– z nadrukowanym wskaźnikiem sterylizacji gazowej
typu 1 wg PN EN ISO 11140-1.

Metkownica trzyrzędowa MET3.W
Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa umożliwiająca:

SYSTEM DOKUMENTACJI

– zapis informacji przy pomocy 12 cyfr / znaków
w każdym z trzech rzędów;
– drukowanie tych informacji na etykietach o wymiarach
nieprzekraczających 22 × 29 mm;
– naklejanie zadrukowanych etykiet na pakietach lub
pojedynczych torebkach.
Drukowanie etykiet w trzech rzędach wzdłuż kierunku
rozwijania/przesuwu taśmy.
W zależności od zastosowanych taśm etykiety mogą być
również podwójnie samoprzylepne.
Szerokość taśmy właściwej dla tej metkownicy – 25 mm,
skok metkownicy 31 mm.
Wałki barwiące do metkownicy – Rolka3/3.W
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Etykiety podwójnie samoprzylepne
W rolkach po 750 etykiet nawiniętych na plastikowe gilzy;
odpowiednie do metkownic trzyrzędowych drukujących wzdłuż przesuwu taśmy z etykietami,
– ETY3PARA.W – wskaźnik sterylizacji parowej zmienia barwę na kolor ciemny brąz /czarny;
– ETY3EO.W – wskaźnik sterylizacji tlenkiem etylenu zmienia barwę na kolor zielony;
– ETY3PLAZMA.W – wskaźnik sterylizacji plazmowej zmienia barwę na kolor żółty;
– ETY3.W – bez wskaźnika sterylizacji.

STERIPRO ‐ System dokumentacji sterylizacji

SYSTEM DOKUMENTACJI

Filozofia systemu opiera się na pełnej informacji o parametrach danego cyklu sterylizacji gromadzonej
w jednej kopercie służącej za protokoły kontroli zarówno sterylizatora jak i poszczególnych jego cykli w każdym
dniu, identyfikacji każdego sterylizowanego pakietu z cyklem sterylizacji, podczas którego pakiet ten był ste
rylizowany oraz możliwością wklejenia etykiety odklejonej z wysterylizowanego pakietu w karcie pacjenta.
Tym samym, w karcie pacjenta jest zamieszczona informacja o cyklu, w którym był sterylizowany pakiet z na
rzędziami użytymi podczas zabiegu. Protokoły, przechowywane w Centralnej Sterylizacji zawierają informację,
o parametrach tego cyklu oraz podpis osoby uwalniającej dany cykl po sprawdzeniu przebiegu tego cyklu przy
pomocy wybranych wskaźników.
W skład systemu wchodzą:
1.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). Specjalnie
przygotowano miejsca na wklejenie:
– podwójnie samoprzylepnej etykiety,
– wskaźnika typu 6 odpowiadającego parametrom danego cyklu,
– 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.
Uwaga: Jeżeli do koperty jest wkładany wydruk z każdego cyklu i wolą Państwo umieścić wraz z tym wydrukiem
test typu 6 to oferujemy inny wzór kopert – bez miejsc na wklejanie testów typu 6 na zewnątrz koperty: .
2.Etykiety podwójnie samoprzylepne o sześciu polach zakodowanej informacji :
1.data sterylizacji – 8 znaków;
2.data ważności – 8 znaków;
3.nr sterylizatora – 2 znaki;
4.nr cyklu – 4 znaki: np. 4 ostatnie cyfry numeru kolejnego cyklu wyświetlanego przez sterylizator;
5. kod operatora – 2 znaki;
6. symbol pakietu: trzy znaki cyfrowe,
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z nadrukowanym wskaźnikiem sterylizacji parowej STEAM typu 1 wg PN EN ISO 11140-1, lub bez wskaźnika
o identycznie rozmieszczonych polach do drukowania.
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.
System umożliwia wycofanie wydanych już wcześniej pakietów w przypadku późniejszego stwierdzenia
wystąpienia błędu w danym cyklu.

SYSTEM DOKUMENTACJI

Poniżej pokazano zdjęcia przykładowych kopert dokumentacji procesów mycia oraz dokumentacji procesów
sterylizacji.
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D-Trace System
System D-Trace został opracowany, aby
wydrukować etykietę dokumentacji dla
działu Centralnej Sterylizacji i dać możliwość
pełnej identyfikacji i śledzenia instrumentów
medycznych w sposób szybki i pewny. Jest
poręczny i łatwy w użyciu dla każdego
operatora.

Drukowanie etykiet z dokumentacją
nigdy nie było łatwiejsze!

Dzięki temu systemowi stosowanemu z naszymi etykietami termotransferowymi ze wskaźnikiem chemicznym typu 1 (Para, EO, Plazma)
możesz być pewien, że każda procedura w dziale sterylizacji zakończy się
powodzeniem.

Kod QR nadrukowany na każdej
etykiecie pozwoli zaoszczędzić
czas, unikając wpisywania każdego
parametru za pomocą klawiatury.
Po zeskanowaniu kodu QR za
pomocą czytnika Printex Scanner
automatycznie oprogramowanie
wypełni luki parametrami kodu
QR starej etykiety.

Oprogramowanie D-Trace jest w pełni licencjonowane i produkowane
przez Printex. Dzięki temu można wydrukować wszystkie dane
wymagane przez Dział Centralnej Sterylizacji takie jak LOT, przedmiot,
operator,
data
sterylizacji,
data
ważności,
typ
cyklu
i numer cyklu.
Printex badał cyfrowe rozwiązania dla obiegu instrumentów
medycznych podczas cyklu w dziale sterylizacji. System Printex zawiera
zarówno własne oprogramowanie, jaki i drukarkę termo-transferową
łatwą w instalacji, szybką o dużej pamięci oferującą bardzo wysoką
jakość druku.
Zakładanie rolek z etykietami jest naprawdę bardzo łatwe.

SYSTEMKOMPUTEROWY
KOMPUTEROWY
SYSTEM

System może wygenerować spersonalizowany raport zawierający wszystkie szczegóły
wydrukowanej etykiety. Raport można wydrukować i przechowywać w archiwum, żeby
zachować pełną dokumentację wykonanych cykli sterylizacyjnych i mieć pewność, że
wszystko zostało wykonane w sposób prawidłowy.

Użyj czytnika Printex Scan, aby zaoszczędzić czas,
tworząc etykietę z dokumentacją!!!
Wystarczy jedno kliknięcie, aby uzupełnić wolne
miejsca wszystkimi szczegółami potrzebnymi do
utworzenia nowej etykiety.
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akcesoria
do kontenerów

Plomby papierowe

Papierowa plomba do kontenerów
Ze wskaźnikiem procesu sterylizacji.
Szerokośc zaczepu 4 mm.
01004
04120
01005

117 × 38 mm		
132 × 38 mm		
117 × 38mm		

Opakowanie 500 szt.
Opakowanie 500 szt.
Opakowanie 500 szt.

Papierowa plomba do kontenerów
Wymiary 105 × 30 mm. Ze wskaźnikiem procesu sterylizacji.
02638
01003

Szer. zaczepu 2 mm
Szer. zaczepu 3 mm

Opakowanie 1000 szt.
Opakowanie 1000 szt.

Etykieta do kontenerów
Samoprzylepna szer. zaczepu 3 mm. Wymiary 145 × 35 mm
Nr katalogowy 04179

Papierowe plomby do kontenrów Aesculap wsuwane
z prawej strony
Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. Z polem do dokumentacji
Samoprzylepna

35 × 74 mm Nr katalogowy
35 × 80 mm Nr katalogowy

bez kleju

35 × 74 mm Nr katalogowy

01008 Opakowanie 1000 szt.
01413 Opakowanie 1000 szt.
01414 Opakowanie 1000 szt.

AKCESORIA DO KONTENERÓW

Papierowa plomba do nowych kontenerów Aesculap
Wymiary 35 × 74 mm
Z polem do dokumentacji, wkładana z lewej strony
Nr katalogowy 01009 samoprzylepna
Nr katalogowy 04108 bez kleju
Opakowanie 1000 szt.
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Plomby plastikowe
Plomba uniwersalna
Bez wskaźnika
01240
01241
01242
01243
01244

niebieska		
zielona			
biała			
czerwona		
żółta			

Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
01245
01246
01247
01248
01249

niebieska		
zielona			
biała			
czerwona		
żółta			

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

Plomba uniwersalna plastikowa UniLock XL, z dużą klapą,
można umieszczać na niej etykiety.
Bez wskaźnika
01250
01251
01252
01253
01254
02514
02515

niebieska		
zielona			
biała			
czerwona		
żółta			
fioletowa		
pomarańczowa		

Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
01255
01256
01257
01258
01259
02516
02517

niebieska		
zielona			
biała			
czerwona		
żółta			
fioletowa		
pomarańczowa		

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

Plomba uniwersalna plastikowa, odpowiednia również
do kontenerów Aesculap i Wagner.
Bez wskaźnika
AKCESORIA DO KONTENERÓW

01025
01026
01027
01028
01029
02624
02625

niebieska		
zielona			
biała			
czerwona		
żółta			
fioletowa		
pomarańczowa		

Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
01220
01221
01233
01238
01239
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niebieska		
czerwona		
zielona			
żółta			
biała			
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1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

Plomba uniwersalna plastikowa „AW” do kontenerów
Aesculap i Wagner.
Bez wskaźnika
02612
02613
02614
02615
02661
02662

czerwona			
niebieska			
zielona				
żółta				
biała				
czarna				

Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
02632
02633
02634
02635
02663
02664

czerwona			
niebieska			
zielona				
żółta				
biała				
czarna				

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

Plomba uniwersalna plastikowa „2011” odpowiednia
również do kontenerów Aesculap i Wagner.
Bez wskaźnika
02500
02501
02502
02503
02504
02505
02506

niebieska			
zielona				
biała				
czerwona			
żółta				
neonowo‐żółta			
neonowo‐pomarańczowa		

Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
02507
02508
02509
02510
02511
02512
02513

niebieska			
zielona				
biała				
czerwona			
żółta				
neonowo‐żółta			
neonowo‐pomarańczowa		

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

Plomba uniwersalna wykonana z plastiku.
01262
01263
01264
01265

niebieska			
czerwona			
zielona				
żółta				

Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
01266
01267
01268
01269

niebieska			
czerwona			
zielona				
żółta				

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

AKCESORIA DO KONTENERÓW

Bez wskaźnika

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
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Plomba uniwersalna plastikowa Uni clip z dłuższym
wąsem.
Bez wskaźnika
02644
02645
02646
02647
02648
02649
02656
02657

niebieska		
zielona			
biała			
czerwona		
żółta			
pomarańczowa		
jasnoniebieska		
fioletowa		

Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
02650
02651
02652
02653
02654
02655
02658
02659

niebieska		
zielona			
biała			
czerwona		
żółta			
pomarańczowa		
jasnoniebieska		
fioletowa		

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

Plomba uniwersalna wykonana z plastiku.
Bez wskaźnika
01270
01271
01272
01273

czerwona		
zielona			
żółta			
niebieska		

Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
01274
01275
01276
01277

czerwona		
zielona			
żółta			
niebieska		

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

Plomba uniwersalna plastikowa
Bez wskaźnika

AKCESORIA DO KONTENERÓW

02600
02602
02604
02606
02608
02610

neutralna		
biała			
żółta			
czerwona		
niebieska		
zielona			

Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
02601
02603
02605
02607
02609
02611

44

neutralna		
biała			
żółta			
czerwona		
niebieska		
zielona			
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1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

Uniwersalne plomby. Długość wąsa 220 mm.
Bez wskaźnika
01204
02641
02643
02660

niebieska		
czerwona		
żółta			
zielona			

Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
01205

niebieska		

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

1000 szt.

Plomba do kontenerów (mini set)
Bez wskaźnika
02630

czerwona		

Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
02631

czerwona		

1000 szt.
1000 szt.

Plomba do kontenerów Martin (Microstop)
Bez wskaźnika
02636

czerwona		

Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
02637

czerwona		

500 szt.
500 szt.

Plomba plastikowa uniwersalna dłuższy wąs.
01214
01216
01217
01218
01219

niebieska		
czerwona		
zielona			
żółta			
czarna			

Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
01013
01212
01213
01214
01215

niebieska		
czerwona		
zielona			
żółta			
czarna			

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
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Bez wskaźnika
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Plomby dedykowane do kontenerów firmy Aesculap.
Bez wskaźnika
01020
01021
01022
01023
01024
01034
01036
02618
02619

niebieska		
zielona			
biała			
czerwona		
żółta			
pomarańczowa		
fioletowa		
neonowo‐żółta		
neonowo‐pomarańczowa

Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
01228
01229
01230
01231
01232
01235
01237

niebieska		
zielona			
biała			
czerwona		
żółta			
pomarańczowa		
fioletowa		

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

Plomby dedykowane do kontenerów firmy Aesculap.
Bez wskaźnika
01015
01016
01017
01018
01019
01206

jasnoniebieska		
zielona			
biała			
czerwona		
żółta			
czarna			

Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
01210
01222
02621
01211
02616

jasnoniebieska		
zielona			
biała			
czerwona		
żółta			

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

Etykieta do kontenerów odporna na temp. 1340C.
Wykonana z kartonu, z otworem, bez kleju.
Wymiar: 90 × 50 mm + 20mm
AKCESORIA DO KONTENERÓW

04162
04192
04193
04194
04195

biała			
czerwona		
niebieska		
żółta			
zielona			

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

Wymiary: 110 × 60 mm + 20mm
04216
04289

biała			
1000 szt.
czerwona (jedna strona) 1000 szt.

Wymiary: 160 × 100 mm + 20 mm
04237
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biała			
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1000 szt.

Papierowa etykieta do kontenerów firmy Aesculap
39,5 × 68 mm
Bez kleju
Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej (4 paski)
Z polem do dokumentacji
Nr katalogowy 01135		
Opakowanie 1000 szt.
39,5 × 68 mm
Bez nadruku
Nr katalogowy 04102		

Opakowanie 1000 szt.

39,5 × 68 mm
Bez kleju. Samoprzylepna
Nr katalogowy 04106		

Opakowanie 1000 szt.

39,5 × 67 mm
Samoprzylepna
Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
Z polem do dokumentacji
Nr katalogowy 01136		
Opakowanie 1000 szt.

39 × 65 mm
Bez wskaźnika
Bez kleju
Z polem do dokumentacji
Nr katalogowy 01123		

Opakowanie 1000 szt

35 × 80 mm
Bez kleju
Nr katalogowy 01400		

Opakowanie 1000 szt

AKCESORIA DO KONTENERÓW

39,5 × 67 mm
Samoprzylepna
Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej (nadruk STERIL)
Z polem do dokumentacji
Nr katalogowy 04104		
Opakowanie 1000 szt.

35 × 80 mm
Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
Bez nadruku i bez wskaźnika
Nr katalogowy 04184		
Opakowanie 1000 szt
18 × 60 mm
Samoprzylepna
Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
Z polem do dokumentacji
Nr katalogowy 04000		
Opakowanie 1000 szt.
e‐mail: sterigat@sterigat.pl • tel.: 22 37 97 160 • fax: 22 37 97 161		
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18 × 50 mm
Ze wskaźnikiem sterylizacji parowej
Bez kleju
Z polem do dokumentacji
Nr katalogowy
04005 Opakowanie 1000 szt.

Filtry do kontenerów Aesculap
Średnica 190 mm
Średnica otworu 6 mm
Ze wskaźnikiem parowym
01140 Opakowanie 500 szt.
Nr katalogowy
Bez wskaźnika
Nr katalogowy

01141

Opakowanie 500 szt.

118 × 235 mm
Ze wskaźnikiem parowym
01148
Nr katalogowy

Opakowanie 200 szt.

Bez wskaźnika
Nr katalogowy

01186 Opakowanie 200 szt.

Opakowanie 500 szt.

AKCESORIA DO KONTENERÓW

170 × 230 mm
Ze wskaźnikiem parowym
01317
Nr katalogowy
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230 × 230 mm
Ze wskaźnikiem parowym, ścięte rogi
Nr katalogowy 01153		
Opakowanie 500 szt.
Bez wskaźnika, ścięte rogi
Nr katalogowy 01142		

Opakowanie 500 szt.

Bez wskaźnika, spiczaste rogi
Nr katalogowy 01149		

Opakowanie 500 szt.

Włókninowy ﬁltr do kontenerów
Średnica 92 mm. Bez wskaźnika procesu sterylizacji
Nr katalogowy 01368

Papierowy jednorazowy filtr
Wymiary 110 × 240 mm
Ze wskaźnikiem parowym
Dwa otwory, Spiczaste rogi
Nr katalogowy 01158		

Opakowanie 200 szt.

Papierowy jednorazowy filtr. Ze wskaźnikiem parowym
180 × 270 mm
Opakowanie 500 szt.
Nr katalogowy 01143		
180 × 255 mm
Nr katalogowy 01321		

Opakowanie 500 szt.

Jednorazowe filtry do kontenerów Wagner

Opakowanie 500 szt.
AKCESORIA DO KONTENERÓW

Średnica 190 mm
Ze wskaźnikiem parowym
Średnica otworu 10 mm
Nr katalogowy 01355		

Średnica 75 mm
Ze wskaźnikiem parowym

Średnica otworu 10 mm
Nr katalogowy 01369 Opakowanie 1000 szt.

e‐mail: sterigat@sterigat.pl • tel.: 22 37 97 160 • fax: 22 37 97 161		
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245 × 400 mm
Ze wskaźnikiem parowym
Nr katalogowy
01363 Opakowanie 500 szt.

96 × 212 mm
Ze wskaźnikiem parowym
Nr katalogowy
01323 Opakowanie 250 szt.

145 × 205 mm
Ze wskaźnikiem parowym
Nr katalogowy
01314 Opakowanie 100 szt.

170 × 255 mm
Ze wskaźnikiem parowym
Nr katalogowy
01357 Opakowanie 500 szt.

AKCESORIA DO KONTENERÓW

200 × 435 mm
Ze wskaźnikiem parowym
Nr katalogowy
01356 Opakowanie 100 szt.

240 × 240 mm
Ze wskaźnikiem parowym
Zaokrąglone rogi
Nr katalogowy
01315 Opakowanie 250 szt.
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240 × 540 mm
Ze wskaźnikiem parowym
Zaokrąglone rogi
Nr katalogowy 01312		

Opakowanie 100 szt.

250 × 350 mm
Ze wskaźnikiem parowym
Nr katalogowy 01367		

Opakowanie 200 szt.

Dyspenser jednorazowych filtrów do kontenerów.
Wykonany ze stali nierdzewnej.
Z możliwością montażu na ścianie.
Wymiary 195 × 195 × 100mm
Nr katalogowy 20437

AKCESORIA DO KONTENERÓW

Dyspenser jednorazowych filtrów do kontenerów.
Wykonany ze stali nierdzewnej.
Z możliwością montażu na ścianie.
Wymiary 235 × 235 × 100 mm
Nr katalogowy 20440
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szczotki

Szczotki
Szczotki z nylonowym włosiem do czyszczenia narzędzi
MIS, można myć w myjniach‐dezynfektorach, wytrzymują
temperaturę do 1340C. (5 szt./opakownie)
Nr katalogowy

średnica × dł. szczotki × dł. całkowita

●09066
09317
09316
●09315
●09314
09312
09311
●09310
●09309
09313
09345
09068
●09332
●09334
09346
09324
09050
09344
09318
09343
09051
09342
09339
09340
09341
09052
09306
09053
09307
09054
●09055
●09056
●09059
09308
09335
09336
●09083

15 × 100 × 800 mm
5 × 100 × 650 mm
7 × 100 × 650 mm
10 × 100 × 650 mm
12 × 100 × 650 mm
5 × 100 × 610 mm
7 × 100 × 610 mm
10 × 100 × 610 mm
12 × 100 × 610 mm
2,5 × 50 × 610 mm
4 × 100 × 500 mm
7 × 100 × 500 mm
20 × 100 × 500 mm
40 × 60 × 500 mm
3,5 × 35 × 500 mm
5 × 35 × 500 mm
2,5 × 30 × 500 mm
3 × 100 × 450 mm
5 × 80 × 405 mm
2,5 × 80 × 400 mm
7 × 80 × 350 mm
2 × 60 × 350 mm
2 × 100 × 300 mm
2,5 × 100 × 300 mm
3 × 100 × 300 mm
4 × 100 × 300 mm
5 × 100 × 300 mm
6 × 100 × 300 mm
7 × 100 × 300 mm
8 × 100 × 300 mm
10 × 100 × 300 mm
15 × 100 × 300 mm
30 × 80 × 300 mm
2,5 × 50 × 300 mm
3,5 × 100 × 250 mm
5 × 100 × 250 mm
50 × 100 × 1400 mm

Zestaw szczotek po 1 szt.:
09050
09051
09052
09053
09054
09055
09056
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SZCZOTKI

09057		

● końcówka szczotki zabezpieczona plastikową
nakładką.
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26035			

26033			

26034			

45906, 45908
45910, 45912
45914, 09335
09339, 09341
09052, 09306
09053, 09318
09058, 09499
09313, 09312
09311, 09310
26027 – 6 szt.
09339 – 3 szt.
09341 – 3 szt.
09306 – 3 szt.
09318 – 6 szt.
09499 – 6 szt.
09313 – 3 szt.
09312 – 3 szt.
09310 – 3 szt.
09098 – 6 szt.
45906 – 3 szt.
45908 – 3 szt.
45910 – 3 szt.
45912 – 3 szt.
45914 – 3 szt.
09341 – 3 szt.
09318 – 3 szt.
09313 – 3 szt.
09310 – 3 szt.
09325 – 3 szt.
09488 – 6 szt.
09098 – 6 szt.

Zestaw szczotek po 3 szt.:

Zestaw szczotek „1”

Zestaw szczotek „2”

Plastikowy wieszak na szczotki z 8 haczykami, długość 260 mm
06011

1 szt.

Wieszak ze stali nierdzewnej z 10 haczykami, długość 300 mm
06012

śruby mocujące i kołki w komplecie

1 szt.

Wieszak ze stali nierdzewnej z 20 haczykami, długość 600 mm
06021

1 szt.

Szczotki z nylonowym włosiem do czyszczenia rurek
tracheotomijnych
SZCZOTKI

BR‐8110		
BR‐8115		
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średnica włosia ok. 9,5 mm
długość szczotki ok. 50 mm
długość całkowita ok. 95 mm
średnica włosia ok. 12,5 mm
długość szczotki ok. 100 mm
długość całkowita ok. 200 mm
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3 szt.
3 szt.

Szczotka z przesuwaną pokrywką i nylonowym włosiem
26029

twardość włosia regulowana,
szerokość – 23 mm
długość – 55 mm

3 szt.

Szczotki do czyszczenia odsysających końcówek Fraziera,
można myć w myjni‐dezynfektorze, wytrzymują
temperaturę do 1340C, z kolorowym oznacznikiem,
długość całkowita – 215 mm, włosie: średnica × długość
45906
45908
45910
45912

biały —1,6 × 22 mm		
czarny — 2,0 × 21 mm		
różowy — 2,5 × 21 mm		
pomarańczowy — 3,0 × 18 mm

3 szt.
3 szt.
3 szt.
3 szt.

Szczotki do czyszczenia narzędzi,można myć w myjni
– dezynfektorze, wytrzymują temperaturę do 1340C,
długość całkowita – 450 mm, włosie – średnica × długość
09095
09099
09319

1,0 × 13 mm			
1,6 × 13 mm			
1,8 × 13 mm			

2 szt.
2 szt.
2 szt.

Jednorazowe szczotki do czyszczenia,
średnica × długość × długość całkowita
09049
09322

niebieski		
niebieski		

5 × 20 × 150 mm 100 szt.
5 × 20 × 200 mm 100 szt.

Szczotka z nylonowym włosiem do czyszczenia wylewek,
końcówka szczotki zabezpieczona plastikową nakładką.
09303

średnica – 10 mm		
długość szczotki – 45 mm
długość całkowita – 140 mm

5 szt.

Szczotka z nylonowym włosiem do czyszczenia butelek
Bülau, końcówka szczotki zabezpieczona plastikową
nakładką.
09458

średnica – 40 mm		
długość szczotki – 60 mm
długość całkowita – 650 mm

5 szt.

09331

średnica – 20 mm		
długość szczotki – 150 mm
długość całkowita – 450 mm
drut V2A

SZCZOTKI

Szczotka do czyszczenia rektoskopów, można myć
w myjni‐dezynfektorze
5 szt.
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Szczotka jednorazowa z nylonowym włosiem do czyszczenia anoskopów, proktoskopów i rektoskopów, można
myć w myjni‐dezynfektorze, z nylonowym uchwytem
o dł. 110 mm, drut V2A, końcówka szczotki zabezpieczona
plastikową nakładką.
09096

średnica – 20 mm		
długość szczotki – 70 mm
długość całkowita – 270 mm

1 szt.

Szczotki z osłoniętym drutem do czyszczenia narzędzi,
końcówka szczotki zwężająca się. Kolor niebieski.
09333
09380

średnica – 15–20 mm		
długość szczotki – 100 mm
długość całkowita – 280 mm
średnica – 15 – 20 mm		
długość szczotki – 100 mm
długość całkowita – 460 mm

1 szt.
1 szt.

Szczotka z plastykową rękojeścią do czyszczenia narzędzi
09338

średnica – 3,5 mm 		
długość szczotki – 60 mm
długość całkowita – 265 mm

2 szt.

Jednokrotnego użytku, jednostronne szczotki do
czyszczenia narzędzi,wytrzymują temperaturę do 1340C
– możliwe jest wysterylizowanie szczotki przed użyciem,
pierwsze 90 mm bez włosia, długość całkowita – 450 mm.
09366
09388

średnica – 0,6 mm		
długość szczotki – 8 mm
średnica – 1,4 mm		
długość szczotki – 8 mm

5 szt.
5 szt.

Szczotki do czyszczenia kanałów rozwiertaków kostnych,
drut V2A, końcówka szczotki zabezpieczona plastikową
nakładką.
09490

SZCZOTKI

09491
09492
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średnica – 3 mm			
długość szczotki – 100 mm
długość całkowita – 800 mm
średnica – 7 mm			
długość szczotki – 100 mm
długość całkowita – 800 mm
średnica – 5 mm			
długość szczotki – 100 mm
długość całkowita – 800 mm
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3 szt.
3 szt.
3 szt.

Jednorazowe dwustronne szczotki do czyszczenia panewek
rozwiertaków kostnych, kolor biały, długość całkowita 190 mm.
26023

końcówka okrągła:			
średnica – 40 mm
długość szczotki – 45 mm
końcówka stożkowa:
średnica – 8 mm
długość szczotki – 25 mm

3 szt.

Jednorazowe szczotki do rur ssących, z podwójnym włosiem
26480

26481

niebieska: średnica – 3 mm		
długość całkowita – 390 mm
długość szczotki z nylonu – 20 mm
długość szczotki do przewodów – 30 mm
żółta: średnica – 6 mm			
długość całkowita – 390 mm
długość szczotki z nylonu – 20 mm
długość szczotki do przewodów – 30 mm

10 szt.

10 szt.

Dwustronna szczotka z syntetycznym bardzo wytrzymałym
włosiemdo
czyszczenia
uporczywych
zanieczyszczeń,
0
wytrzymuje temperaturę do 134 C, niebieska, długość
całkowita – 175 mm
09459

końcówka lewa:				
długość szczotki – 30 mm
długość włosia – 10 mm
końcówka prawa:
długość szczotki – 40 mm
długość włosia – 10 mm

2 szt.

Dwustronna szczotka do czyszczenia z nylonowym włosiem,
wytrzymuje temperaturę do 1340C, kolor brązowy, długość
całkowita – 175 mm
09098

końcówka lewa:				
długość szczotki – 25 mm
długość włosia – 5 mm
końcówka prawa:
długość szczotki – 35 mm
długość włosia – 10 mm

2 szt.

Dwustronna szczotka do czyszczenia z miękkim nylonowym
włosiem, wytrzymuje temperaturę do 1340C, kolor niebieski,
długość całkowita – 175 mm
końcówka lewa:				
długość szczotki – 25 mm
długość włosia – 5 mm
końcówka prawa:
długość szczotki – 35 mm
długość włosia – 10 mm

2 szt.
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SZCZOTKI

09084
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Szczotka do czyszczenia z syntetycznym włosiem dla narzędzi,
podwójnie zakończona, jednorazowa, różne kolory, długość
całkowita – 155 mm
09064

końcówka góra:				
długość szczotki – 10 mm
długość włosia – 12–15 mm
końcówka dół:
długość szczotki – 30 mm
długość włosia – 15 mm

12 szt.

Szczotka z syntetycznym bardzo wytrzymałym włosiem do
czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, można myć w myjni‐
dezynfektorze, wytrzymują temperaturę do 1340C, niebieska,
długość całkowita – 165 mm
09320

końcówka lewa:				
długość szczotki – 30 mm
długość włosia – 12 mm
końcówka prawa:
długość szczotki – 45 mm
długość włosia – 12 mm

10 szt.

Szczotki z mocnym syntetycznym włosiem do czyszczenia
uporczywych zanieczyszczeń, można myć w myjni-dezynfektorze,
wytrzymują temperaturę do 1340C, niebieska
09485
09460

długość całkowita – 235 mm		
długość szczotki – 75 mm
długość włosia – 15 mm
długość całkowita – 215 mm		
długość szczotki – 75 mm
długość włosia – 15 mm

2 szt.
2 szt.

Szczotka z miękkim syntetycznym włosiem,można myć w myjni‐
dezynfektorze, wytrzymuje temperaturę do 1340C, niebieska
9478

długość całkowita – 215 mm		
długość szczotki – 75 mm
długość włosia – 15 mm

1 szt.

Szczotki z nylonowym włosiem do ogólnego zastosowania
z plastikową rączką, biała
N‐3000
N‐4000

długość całkowita 180 mm		
szerokość całkowita ok. 20 mm
długość całkowita ok. 180 mm		
szerokość całkowita ok. 40 mm

1 szt.
1 szt.

Szczotki do czyszczenia narzędzi, podwójnie zakończone, niebieska

SZCZOTKI

D‐2100SN włosie: nylon i stal nierdzewna		
długość szczotki 180 mm
D‐2100BN włosie: nylon i mosiądz			
długość szczotki 180 mm
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3 szt.
3 szt.

Szczotki do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń,
włosie ze stali nierdzewnej, pojedynczy rząd włosia,
długość całkowita – ok. 170 mm
BR‐1031					
09325

09488
(09326)
09489
(09012)

1 szt.
1 szt.

włosie ze stali nierdzewnej
długość całkowita – 180 mm
długość szczotki – 40 mm
długość włosia – 15 mm
włosie syntetyczne		
długość całkowita – 180 mm
długość szczotki – 40 mm
długość włosia – 15 mm
włosie z mosiądzu		
długość całkowita – 180 mm
długość szczotki – 40 mm
długość włosia – 15 mm

1 szt.

1 szt.

Szczotka do czyszczenia powierzchni ząbkowanych,
szczotka w kształcie pędzla z włosiem ze stali nierdzewnej
BR‐1010

długość całkowita 63 mm		
średnica ok. 9 mm

1 szt.

Szczotka z włosiem wykonanym ze stali nierdzewnej. Do
usuwania uporczywych zabrudzeń w trudno dostępnych
miejscach.
BR‐2300

Długość szczotki ok 15 cm.

Szczotka z włosiem wykonanym ze stali nierdzewnej.
Do usuwania uporczywych zabrudzeń ze stali nierdzewnej.
Do usuwania uporczywych zabrudzeń
dostępnych miejscach, w formie pędzla.
S‐2121
BR‐04‐003

w

trudno

Długość szczotki ok 180 mm
Długość szczotki 9 cm

Szczotka z włosiem wykonanym ze stali nierdzewnej. Do
usuwania uporczywych zabrudzeń w trudno dostępnych
miejscach.
Długość szczotki ok 180 mm

SZCZOTKI

S‐2131
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Pojemnik 205 × 190 × 180 mm, z nożycami i czyścikami
(po 1 op. czyścików od IL.26334 do IL.26337 )
26338

Pakiet uzupełniający czyścików do pojemników
IL.26338, IL.26341 (po 1 op. czyścików od IL.26334 do
IL.26337 )
26339

Pojemnik 285 × 190 × 180 mm, z nożycami i czyścikami
(po 1 op. czyścików od IL.26322 do IL.26328)
26330

Pakiet uzupełniający czyścików do pojemników
IL.26330, IL.26332 (po 1 op. czyścików od IL.26322 do
IL.26328 )
26331

Szczotki do czyszczenia komory sterylizatora, białe
BR‐5200

plastikowy uchwyt z gwintem
do szczotki BR‐5400
długość ok. 910 mm

BR‐5400

szczotka z nylonowym włosiem
do uchwytu BR‐5200
wymiary ok.: 14 cm × 23 cm

BR‐5000

szczotka z poliestrowym włosiem
o wymiarach 15 cm × 12 cm
i uchwytem z tworzywa sztucznego
długość całkowita ok. 76 cm

BR‐5500

szczotka z nylonowym włosiem
o średnicy 3,5 cm
długość całkowita ok. 71 cm
uchwyt ze stali nierdzewnej
z plastikową rączką

BR‐5600

sztywna szczotka z nylonowym
włosiem o średnicy 5 cm
długość całkowita ok. 60 cm
uchwyt ze stali nierdzewnej

BR‐6099

Zestaw szczotek po 1 sztuce:

SZCZOTKI

BR‐5000, BR‐5200, BR‐5400, BR‐5500, BR‐5600
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1 zestaw

Czyścik do usuwania zanieczyszczeń i rdzy, długość 150 mm,
szerokość 100 mm
02117
02118
3 szt.

Szary – gładki			
Brązowy – szorstki			

3 szt.

Nie powinny być używane na powlekanych i chromowanych
powierzchniach
02120

Guma „Poraflex” W8 Ultra
1 sztuka
do czyszczenia powierzchni metalowych,
wymiary: 40 × 25 × 12 mm

02110

CHIROL ULTRA			
250 ml
Do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń
z metalowych powierzchni i powlekanego
aluminium, usuwa klej i zanieczyszczenia
organiczne, odpowiedni do czyszczenia
kontenerów, rozpuszczalny w wodzie,
nie zawiera rozpuszczalników
TAPE‐EX spray,			
300 ml
usuwa uporczywe zabrudzenia i pozostałości
kleju z taśm samoprzylepnych i etykiet

02111

Jednorazowa dwustronna szczotka do czyszczenia zaworów
26027

czerwona, średnice – 5,2 mm/11 mm
długość całkowita szczotki – 156 mm
pakowane indywidualnie		
100 szt.

Zestaw szczotek jednorazowego użytku do czyszczenia
endoskopów, niesterylizowane
niebieska do czyszczenia endoskopów:
całkowita długość: 2 570 mm
długość szczotki: 20 mm
średnica szczotki: 6,5 mm

żółta do czyszczenia zaworów:
całkowita długość: 150 mm
dł. szczotki 18 mm, Ø 4,5 mm
dł. szczotki 30 mm, Ø 10,0 mm

Jednorazowa
jednostronna
26024

szczotka

do

czyszczenia

1 zestaw

narzędzi,

żółta, całkowita długość: 2 300 mm
długość szczotki: 14 mm
średnica szczotki: 2,5 mm
kanał biopsji: 1,4 – 2,0 mm
pakowana indywidualnie		
50 szt.
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09356
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Jednorazowe szczotki do czyszczenia narzędzi, dwustronne
09352

26022

09353

26020

26021

26482

żółta: całkowita długość: 1 000 mm		
długość szczotki: 12 mm
średnica szczotki: 2,0 mm
kanał biopsji: 1,2 – 1,5 mm
niebieska: całkowita dł.: 2300 mm		
długość szczotki: 20 mm
średnica szczotki: 3,0 mm
kanał biopsji: 2,0 – 2,8 mm
pakowana indywidualnie
biała: całkowita długość: 1 000 mm		
długość szczotki: 12 mm
średnica szczotki: 3,0 mm
kanał biopsji: 2,0 – 2,2 mm
czerwona: całkowita dł.: 2 300 mm		
długość szczotki: 20 mm
średnica szczotki: 5,0 mm
kanał biopsji: 2,8 – 4,2 mm
pakowana indywidualnie
zielona: całkowita dł.: 2 300 mm		
długość szczotki: 20 mm
średnica szczotki: 6,0 mm
kanał biopsji: 2,8 – 4,5 mm
pakowana indywidualnie
zielona: całkowita dł.: 3 600 mm		
długość szczotki: 20 mm
średnica szczotki: 6,0 mm
kanał biopsji: 2,8 – 4,5 mm
pakowana indywidualnie

1 szt.

50 szt.

1 szt.

50 szt.

50 szt.

50 szt.

Jednorazowa szczotka do czyszczenia narzędzi, dwustronna,
odporna na temp. do 1340C
26090

czerwona: całkowita dł.: 2 300 mm		
długość szczotki: 14 mm
średnica szczotki: 2,5 mm
kanał biopsji: 1,2 – 1,8 mm
pakowana indywidualnie

100 szt.

SZCZOTKI

Jednorazowa szczotka z jedną końcówką do czyszczenia
zaworów, dwustronna
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26028

turkus: całkowita dł.: 2 300 mm		
50 szt.
średnice szczotek: 5,5 mm/10 mm
kanał biopsji: 1,2 – 1,8 mm
pakowana indywidualnie
średnica szczotki: 3,0 mm
kanał biopsji: 2,0 – 2,8 mm
długość szczotki do przewodów – 300 mm
długość szczotki z nylonu – 20 mm
pakowana indywidualnie

26026

żółta: całkowita dł.: 2 650 mm		
50 szt.
średnica szczotki: 5,0 mm
kanał biopsji: 2,8 – 4,0 mm
długość szczotki do przewodów – 310 mm
długość szczotki z nylonu – 20 mm
pakowana indywidualnie
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osłonki na ostrza,
identyfikacja narzędzi,
akcesoria

Na gwoździe Steinmann, wykonane z kolorowego winylu,
można sterylizować w parze wodnej w temperaturze
121/1340C i w EO.
01053
01054
01055
01056
01057

niebieskiØ 3,5 mm		
zielony Ø 4,0 mm		
brązowy Ø 4,5 mm		
czarny Ø 5,0 mm		
szary
Ø 10,0 mm		

100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

Dla optyki, wykonane z kolorowego winylu, można
sterylizować w parze wodnej w temperaturze 121/1340C
i w EO.
01058

czerwony

Ø 8,0 mm

100 szt.

Do lejków optyki okulara, można sterylizować w parze
wodnej w temperaturze 121/1340C i w EO.
wysokość 6,4 mm
OSŁONKI NA OSTRZA, IDENTYFIKACJA NARZĘDZI, AKCESORIA

01861

czarny Ø 31,8 mm		

100 szt.

Wykonane z przeźroczystego winylu, można sterylizować
w parze wodnej w temperaturze 121/1340C i w EO.
01050
01051
01052
01483

Ø ok. 2,0 mm, zgodny z kan. 10
Ø ok. 3,5 mm, zgodny z kan. 12
Ø ok. 5,0 mm, zgodny z kan. 16
Ø 15 × 35 mm dł.			

100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

Dla drutów Kirschnera, można sterylizować w parze
wodnej w temperaturze 121/1340C i w EO.
01059
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Biały

Ø 1,5 × 15 mm dł.
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10 szt.

Z otworami, okrągłe, z przeźroczystego winylu, można sterylizować
w parze wodnej 121/1340C i w EO.
01484
01485
01486
01487
01488
01489

Ø 1,6 × 19,0 mm dł.			
Ø 2,0 × 19,0 mm dł.			
Ø 2,8 × 19,0 mm dł.			
Ø 3,2 × 25,4 mm dł.			
Ø 5,0 × 25,0 mm dł.			
Ø 10,0 × 19,0 mm dł.			

Z otworami, okrągłe, z kolorowego
winylu,
można
sterylizować
w
0
w temperaturze 121/134 C i w EO.
01461
01462
01465
30006
30009
30010

niebieski		
zielony		
fioletowy
białe		
czerwone
żółte		

100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

przyciemnionego
parze
wodnej

Ø 2,0 × 19,0 mm dł.
Ø 2,8 × 19,0 mm dł.
Ø 10,0 × 19,0 mm dł.
Ø 1,6 × 19,0 mm dł.
Ø 3,2 × 25,4 mm dł
Ø 5,0 × 25,0 mm dł.

100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

Dla igieł Verres, z otworami, można sterylizować w parze wodnej
121/1340C i w EO.
przeźroczysty

Ø 2,0 × 19 mm dł.

50 szt.
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01856

Dla trokarów, sond z otworami, z przeźroczystego winylu, można
sterylizować w parze wodnej w temperaturze 121/1340C i w EO.
01857
01858
01859
01860

Ø 5,0 × 20 mm dł.			
Ø 5,0 × 43 mm dł.			
Ø 10,0 × 20 mm dł.			
Ø 10,0 × 57 mm dł.			

25 szt.
20 szt.
25 szt.
20 szt.

Dla osteotom, z otworami, prostokątne, z przeźroczystego
winylu,
można
sterylizować
w
parze
wodnej
w temperaturze 121/1340C i w EO.
01808
01811
01812
01813

12,7 × 25,0 mm dł.			
32,0 × 32,0 mm dł.			
38,0 × 38,0 mm dł.			
44,5 × 32,0 mm dł.			

50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.
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Siatkowe z polietylenu, wyłącznie do użytku w niskiej
temperaturze i plaźmie. Długość 76,0 mm
01850
01851
01852
01853
01854
01855

pomarańczowy
zielony		
niebieski		
czerwony
czarny		
biały		

Szer. 10 mm		
Szer. 15 mm		
Szer. 15 mm		
Szer. 40 mm		
Szer. 60 mm		
Szer. 70 mm		

24 szt.
24 szt.
24 szt.
24 szt.
16 szt.
16 szt.

Z otworami, z kolorowego przyciemnionego winylu, można
sterylizować w parze wodnej w temperaturze 121/1340C i w EO.
Długość: 38,0 mm. Odpowiednie do narzędzi o podanych
średnicach:
01826
01827
01828
01829
01830
01831
01832
01833
01834
01835
01836
01837

biały		
niebieski		
zielony		
czerwony
żółty		
fioletowy
pomarańczowy
brązowy		
czarny		
zielony		
żółty		
pomarańczowy

Ø 2‐3 mm		
Ø 3‐4 mm		
Ø 4‐5 mm		
Ø 5‐6 mm		
Ø 6‐7 mm		
Ø 7‐8 mm		
Ø 8‐9 mm		
Ø 9‐10 mm		
Ø 10‐11 mm		
Ø 15‐16 mm		
Ø 19‐20 mm		
Ø 21‐22 mm		

70 szt.
70 szt.
70 szt.
70 szt.
70 szt.
70 szt.
70 szt.
70 szt.
70 szt.
70 szt.
50 szt.
50 szt.

Długość: 51,0 mm. Odpowiednie do narzędzi o podanych
średnicach:
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01838
01839
01840
01841
01842
01843
01844
01845
01846
01847
01848

biały		
niebieski		
zielony		
czerwony
żółty		
fioletowy
pomarańczowy
brązowy		
czarny		
zielony		
żółty		

Ø 2‐3 mm		
Ø 3‐4 mm		
Ø 4‐5 mm		
Ø 5‐6 mm		
Ø 6‐7 mm		
Ø 7‐8 mm		
Ø 8‐9 mm		
Ø 9‐10 mm		
Ø 10‐11 mm		
Ø 15‐16 mm		
Ø 19‐20 mm		

70 szt.
70 szt.
70 szt.
70 szt.
70 szt.
70 szt.
70 szt.
70 szt.
70 szt.
50 szt.
50 szt.

Podwójne z otworami, z kolorowego przyciemnionego winylu,
można sterylizować w parze wodnej w temperaturze 121/1340C
i w EO.
Długość 19 mm
01800
01801
01802

biały		
niebieski		
zielony		

Długość 25 mm
01803
01804
01805
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czerwony
żółty		
pomarańczowy

Ø 1,6 mm		
Ø 2,0 mm.		
Ø 2,8 mm		

50 szt.
50 szt.
50 szt.

Ø 3,2 mm		
Ø 5,0 mm		
Ø 2 mm – 9 mm		

50 szt.
50 szt.
50 szt.
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Dla rozwieraczy, z przeźroczystego winylu, można
sterylizować w parze wodnej w temperaturze 121/1340C
i w EO.
01814		
01815		
01816		

38 mm dł.		
51 mm dł.		
76 mm dł.		

55 szt.
45 szt.
40 szt.

Dla rozwieraczy Weitlanera, z winylu, można sterylizować
w parze wodnej w temperaturze 121/1340C i w EO.
01472
01473
01474
01475

różowy		
przeźroczysty
zielony		
przeźroczysty

25 × 13 mm
25 × 13 mm
32 × 13 mm
32 × 13 mm

50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.

Prostokątne z otworami, z podniesionym środkiem,
z elastomeru termoplastycznego, można sterylizować
w parze wodnej w temperaturze 121/1340C i w EO.
naturalny
pomarańczowy
czarny		
naturalny
naturalny
brązowy		

2 × 9 × 25 mm
2 × 9 × 25 mm
3 × 25 × 25 mm
3 × 25 × 25 mm
2 × 16 × 25 mm
2 × 16 × 25 mm

100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
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30005
30000
30002
30001
30016
30017

Prostokątne dla osteotomii z otworami, z podniesionym
środkiem, z elastomeru termoplastycznego, można
sterylizować w parze wodnej w temp. 121/1340C i w EO.
30004
30003

naturalny
naturalny

6,4 × 19,0 mm 50 szt.
19,0 × 25,4 mm 50 szt.

Do transportu i przechowywania
EndoWrist® – Leonardo‐Wet‐Set
50055
50058

3 tubki, 3 nasadki			
20 tubek, 20 nasadek		

instrumentów

1 zestaw
1 zestaw
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Jednorazowe, plastikowe, przeźroczyste
wytrzymują temperaturę do 1340C

osłonki,

Maksymalna szerokość narzędzia:
do 50 mm (szer. nacięcia 55 mm)
140 mm długość robocza
01477				

1000 szt.

do 25 mm (szer. nacięcia 30 mm)
105 mm długość robocza
01471				

1000 szt.

do 10 mm (szer. nacięcia 15 mm)
60 mm długość robocza
01476				

1000 szt.

Jak użyć: Najpierw krótszą część zagiąć, a następnie
przełożyć pod otworem w kształcie litery V. Dla wąskich
narzędzi środki można zagiąć do wewnątrz, co zapobiegnie
wysunięciu się narzędzia. Na końcu narzędzia są
przepychane przez zrobione otwory jak pokazano na rys. 3.
Jednorazowe,
papierowe
temperaturę do 1340C

osłonki,

wytrzymują

Maksymalna szerokość narzędzia:
do 50 mm (szer. nacięcia 55 mm)
140 mm długość robocza
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01492

biały			

100 szt.

do 25 mm (szer. nacięcia 30 mm)		
105 mm długość robocza		
01469

biały			

100 szt.

do 10 mm (szer. nacięcia 15 mm)		
60 mm długość robocza		
01470

biały			

100 szt.

Jednorazowe papierowe, złożone i sklejone, do noży
i haków, wytrzymują temperaturę do 1340C
Maksymalna szerokość narzędzia:
do 20 mm 105 mm długość robocza
01499

biały			

1000 szt.

do 20 mm 105 mm długość robocza		
01496

68

biały			
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1000 szt.

Papierowe osłonki na noże do amputacji, wytrzymują
temperaturę do 1340C
01478
01479

biały
biały

246 × 33 mm z 16 otworami
123 × 33 mm z 8 otworami

100 szt.
100 szt.

Osłony na narzędzia wykonane z gąbki, kolor zielony
26091
26092
26093
26150

127 × 241 mm				
127 × 305 mm				
102 × 432 mm				
76 × 127 mm				

100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

Osłony na narzędzia wykonane z gąbki, kolor niebieski
26094

415 × 390 mm miejsce na 10 narzędzi

50 szt.

26095

2490 × 2340 mm miejsce na 60 narzędzi

8 szt.

Gąbkowe wkładki do tac i kontenerów zabezpieczające narzędzia
przed zniszczeniem. Jednorazowe o dporne na temp. 1340C.
305 × 305 mm				
305 × 355 mm				
305 × 405 mm				
305 × 457 mm				
305 × 508 mm				
305 × 559 mm				

100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
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26108
26109
26110
26111
26112
26113

Identyfikacja narzędzi
Opaski na narzędzia zliczające cykle procesów – odporne na
mycie maszynowe i temp. do 1340C
plastikowe
09249
09243
09245

5 cykli –nadruk: 1‐5			

200 szt.

10 cykli – nadruk: 1‐10			

200 szt.

10 cykli – nadruk: 1‐10			
dodatkowe 10 cykli – nadruk: 11‐20

200 szt.
200 szt.

silikonowe
09247
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Znaczniki do narzędzi w kształcie pierścienia o maksymalnej
średnicy 4 mm, odporne na temperaturę do 1340C,
jednorazowe, materiał: silikon
09271
09272
09273
09274
09275
09276
09277
09278
09279
09280
09281

turkusowe		
zielone			
niebieskie		
żółte			
czarne			
czerwone		
białe			
pomarańczowe		
brązowe			
szare			
fioletowe		

100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

Znaczniki do narzędzi w kształcie pierścienia o maksymalne
średnicy 8 mm, odporne na temperaturę do 1340C,
jednorazowe, materiał: silikon
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09289
09290
09291
09292
09293
09294
09295
09296
09297
09298
09299

turkusowe		
zielone			
niebieskie		
żółte			
czarne			
czerwone		
białe			
pomarańczowe		
brązowe			
szare			
fioletowe		

100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

Znaczniki do narzędzi w kształcie pierścienia o średnicy
od 10mm do 20 mm,odporne na temperaturę do 1340C,
jednorazowe, materiał: silikon
09652
09653
09654
09655
09656
09657
09658
09659
09660
09661
09662
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turkusowe		
zielone			
niebieskie		
żółte			
czarne			
czerwone		
białe			
pomarańczowe		
brązowe			
szare			
fioletowe		

e‐mail: sterigat@sterigat.pl • tel.: 22 37 97 160 • fax: 22 37 97 161
www.sterigat.pl

100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

Jednorazowe sprężynki do narzędzi, odporne na temperaturę
do 1340C, maksymalna średnica narzędzia 3,5 mm, materiał:
polipropylen
09620
09621
09622
09623
09624
09625
09626
09627
09628
09629
09630
09631
09632

jasnoniebieskie		
niebieskie		
Jasnozielone		
zielone			
białe			
różowe			
czerwone		
żółte			
pomarańczowe		
brązowe			
czarne			
fioletowe		
turkusowe		

500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.

Jednorazowe sprężynki do narzędzi,odporne na temperaturę
do 1340C, maksymalna średnica narzędzia 6 mm, materiał:
polipropylen
jasnoniebieskie		
niebieskie		
Jasnozielone		
zielone			
białe			
różowe			
czerwone		
żółte			
pomarańczowe		
brązowe			
czarne			
fioletowe		
turkusowe		
szare			

500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
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09639
09640
09641
09642
09643
09644
09645
09646
09647
09648
09649
09650
09651
09695

Jednorazowe sprężynki do narzędzi, odporne na temperaturę
do 1340C, maksymalna średnica narzędzia 7 mm, materiał:
polipropylen
09663
09664
09665
09666
09667
09668
09669
09670
09671
09672
09673
09674
09675

jasnoniebieskie		
niebieskie		
Jasnozielone		
zielone			
białe			
różowe			
czerwone		
żółte			
pomarańczowe		
brązowe			
czarne			
fioletowe		
turkusowe		

100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
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Pojemnik plastikowy na znaczniki do narzędzi lub
sprężynki, 17 przegródek.
Wymiary całkowite: 270 × 185 × 42 mm
09804

przeźroczysty

1 szt.

Pojemnik plastikowy na znaczniki do narzędzi lub
sprężynki, regulowane przegrody – 5 lub 11.
Wymiary całkowite:200 × 188 × 43 mm
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09819

przeźroczysty

1 szt.

Taśma samoprzylepna, odporna na temp. 1340C,
szerokość 6,4 mm, długość 7,62 m
01037
01038
01039
01040
01041
01042
01043
01044
01045

72

biała			
niebieska		
zielona			
czerwona		
żółta			
fioletowa		
pomarańczowa		
brązowa			
czarna			
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1 rolka
1 rolka
1 rolka
1 rolka
1 rolka
1 rolka
1 rolka
1 rolka
1 rolka

Taśma samoprzylepna, szerokość 9 mm, długość 10 m
01030
01031
01032
01033
01034
01035

czarna			
biała			
niebieska		
czerwona		
pomarańczowa		
żółta			

1 rolka
1 rolka
1 rolka
1 rolka
1 rolka
1 rolka

Taśma samoprzylepna, odporna na temp. 1340C,
Szerokość 6 mm, długość 66 m, średnica 76 mm
Z nadrukowanym białym symbolem
„jednorazowego użytku”
01796

Czerwona		

1 rolka

Gładka, bez nadruku
01797

Czerwona		

1 rolka

Paski samoprzylepne odporne na temperaturę do
1340C, każda kartka zawiera: 44 paski o długości 50 mm,
44 paski o długości 38 mm, 220 pasków o długości 25mm,
szerokość każdego paska 6,35 mm
białe			
Niebieske		
zielone			
czerwone		
żółte			
fioletowe		
pomarańczowe		
brązowe			
czarne			
szare			
lawendowe		
beżow			
jasnoniebieskie		
Jasnozielone		
różowe			
śliwkowe		
miętowe		

1 kartka
1 kartka
1 kartka
1 kartka
1 kartka
1 kartka
1 kartka
1 kartka
1 kartka
1 kartka
1 kartka
1 kartka
1 kartka
1 kartka
1 kartka
1 kartka
1 kartka

OSŁONKI NA OSTRZA, IDENTYFIKACJA NARZĘDZI, AKCESORIA

01700
01701
01702
01703
01704
01705
01706
01707
01708
01709
01710
01711
01712
01713
01714
01715
01789

Paki samoprzylepne „ZEBRA” odporne na temperaturę do
1340C, każda kartka zawiera: 44 paski o długości 50 mm,
44 paski o długości 38 mm, 220 pasków o długości 25mm,
szerokość każdego paska 6,35 mm
01716
01717
01718
01719
01720
01721
01722

fioletowe		
pomarańczowe		
niebieskie		
czerwone		
żółte			
zielone			
białe			

1 kartka
1 kartka
1 kartka
1 kartka
1 kartka
1 kartka
1 kartka
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Groszki samoprzylepne odporne na temperaturę do
1340C, mocny klej, średnica groszków 10 mm, średnica
rolki 40 mm
01779
01780
01781
01782
01783
01784

czerwone		
żółte			
niebieskie		
zielone			
czarne			
białe			

500 szt. na rolce
500 szt. na rolce
500 szt. na rolce
500 szt. na rolce
500 szt. na rolce
500 szt. na rolce

Paski samoprzylepne do oznaczania
z rozcięciem z tyłu, 40 × 175 mm
01739
01792
01793
01794
01795

czerwone			
zielone				
niebieskie			
żółte				
białe				

kontenerów,
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.

Separatory do narzędzi
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Klipsy ze stali nierdzewnej do łączenia instrumentów
20403
20404
20405

małe 75 mm			
średnie 100 mm			
duże 125 mm			

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka

Klamry ze stali nierdzewnej z powłoką silikonową,
zapewniają stałe otwarcie takich narzędzi jak szczypce,
nożyczki itp. Podane wymiary odnoszą się do wymiaru
wewnętrznego.
20411
20408
20406
20412
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żółte		
niebieskie
czerwone
zielone		

50 mm		
60 mm		
70 mm		
80 mm		
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1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka

Separator ze stali nierdzewnej do narzędzi z uchwytami
w kształcie pierścienia.
20407					

1 sztuka

Separatory ze stali nierdzewnej do narzędzi z uchwytami
w kształcie pierścienia, wielokrotnego użytku.
Do microklipów
20413

otwór o Ø 4,8 mm		

Do klipów naczyń Dieﬀenbach
20409
20429
20410
20430

otwór o Ø 6,0 mm		
otwór o Ø 8,4 mm		
otwór o Ø 10 mm			
otwór o Ø 14 mm (owalne)

1 szt.

5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.

Separatory plastikowe do narzędzi z uchwytami
w kształcie pierścieniaJednorazowego użytku.
Do microklipów, średnica otworu: 4,8 mm
20414
20415
20416
20417
20418

czerwone			
zielone				
niebieskie			
żółte				
białe				

50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.

Do klipów naczyń Dieﬀenbach,
20419
20420
20421
20422
20423

czerwone			
zielone				
niebieskie			
żółte				
białe				

50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.
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średnica otworu: 6,0 mm

Do klipów naczyń Dieﬀenbach,
średnica otworu: 10 mm
20424
20425
20426
20427
20428

czerwone			
zielone				
niebieskie			
żółte				
białe				

50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.

Separatory do narzędzi ze stali nierdzewnej, pozwalające
zachować pozycję otwartą podczas mycia w myjnidezynfektorze.
20443		
20446		
20447		
20449		

ok: 10 × 6,3 cm
ok: 25,4 × 6,3 cm
ok: 15,2 × 15,2 cm
ok: 25,4 × 15,2 cm
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Podajniki taśm i etykiet
Podajnik na 1 taśmę o maksymalnej szerokości 25 mm,
stabilna konstrukcja
TDS25		

1 sztuka

Podajnik na 2 taśmy o maksymalnej szerokości 25mm,
stabilna konstrukcja
09002		

1 szt.

Podajnik na 4 taśmy o maksymalnej szerokości 25mm,
Stabilna konstrukcja
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09063		

1 szt.

Podajnik na 1 rolkę etykiet o szerokości do 120 mm
09000		

1 szt.

Podajnik na 1 rolkę etykiet o szerokości do 120 mm
09000		
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1 szt.
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Maty silikonowe
Syntetyczna odporna na ciepło, zaokrąglone rogi, 24 × 19 cm
09436
09453

biała
biała

grubość: 3 mm		
grubość: 10 mm		

1 szt.
1 szt.

Mata silikonowa, kolor naturalny
Grubość: 10 mm
08624
08668
08335
09191
09189
09192
08669
09190
08375

200 × 60 cm			
130 × 55 cm			
100 × 55 cm			
30 × 21 cm			
30 × 17 cm			
21 × 15 cm			
20 × 10 cm			
17 × 15 cm			
10 × 10 cm			

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

80 × 60 cm			
10 × 10 cm			
3,5 × 3,5 cm			

1 szt.
1 szt.
1 szt.

08675
08719
08674
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Grubość: 5 mm

Silikonowe maty na stół do pakowania, grubość 2 mm,
dostępne w dowolnych wymiarach docinanych na
życzenie klienta – maksymalny wymiar to 120 × 300 cm
08700
08701
08703

czerwona			
zielona				
niebieska			

1 m2
1 m2
1 m2

Chronią narzędzia przed uszkodzeniem, izolują zimno
i oślepiający odblask z metalicznych powierzchni, można
czyścić środkami dezynfekcyjnymi lub myć w myjni‐
dezynfektorze
Marker do opisywania pakietów, odporny na warunki
sterylizacji , nietoksyczny.
czarny
czarny
zielony
czerwony

1 mm				
0,75 mm			
0,75 mm			
0,75 mm			

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
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Pasek silikonowy, odporny na temperaturę do 1340C,
długość 110 mm
09231
09235
09236
09237
09238
09369
09370

naturalny			
czerwone			
żółte				
zielone				
niebieskie			
fioletowe			
czarne				

100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

Pasek silikonowy, odporny na temperaturę do 1340C,
długość 210 mm
09239
09240
09241
09242
09371
09372

czerwone			
żółte				
zielone				
niebieskie			
fioletowe			
czarne				

100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

Dozownik na rękawiczki, ze stali nierdzewnej,
wolnostojący lub do zawieszenia na ścianie.
Wymiary: 262 × 152 × 90 mm

OSŁONKI NA OSTRZA, IDENTYFIKACJA NARZĘDZI, AKCESORIA

09200					

1 sztuka

Dozownik „Solo” na rękawiczki, ze stali nierdzewnej,
do zawieszenia na ścianie.
Wymiary: 250 × 135 × 95 mm
09202					
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1 szt.

Potrójny dozownik „Trio” na rękawiczki, ze stali
nierdzewnej, z identyfikacją rozmiaru rękawiczek: S, M, L,
do zawieszenia na ścianie.
Wymiary: 258 × 392 × 96 mm
09201					

1 szt.

Szyna do dozownika 09201 i 09202, ze stali nierdzewnej.
20439					

1 sztuka

Lampy z soczewką

Nr katalogowy

Opis
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Lampa powiększająca
Wysokiej jakości lampy powiększające, do kontrolowania
delikatnych narzędzi. W pełni regulowane ramię pozwala
użytkownikowi
dostosować
ustawienie
soczewek
powiększających pod preferowanym kątem widzenia.
Dostarczane z zaciskiem umożliwiającym zamocowanie do
stołu. Soczewki powiększające mają dołączoną osłonę, która
chroni je przed kurzem i zapobiega przypadkowemu zadziałaniu
jako soczewki skupiające. Dostępne są dwa modele:
Lampa powiększająca Deluxe — niemigocząca lampa diodowa
pozwalająca pracować dłużej przy zachowaniu optymalnego
komfortu. Pole obserwacji wynosi 190 mm przy standardowej
soczewce szklanej o mocy +3 dioptrii, która powiększa obraz
1,75 raza. Dwie żarówki energooszczędne o mocy 13 W Dwa
niezależne przełączniki umożliwiają równomierne oświetlanie
lub tworzenie cieni.
Lampa powiększająca Standard — wyposażona w kulistą
energooszczędną żarówkę, która okala soczewki powiększające
Zapewnia to efektywne oświetlenie bez dokuczliwego grzania.
Pole obserwacji wynosi 127 mm.
Napiecie

6003000492

Lampa powiększająca Deluxe, diodowa

110–240 V 50/60 Hz

6003000750

Lampa powiększająca Standard

220–230 V/ 50 Hz
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drobne
wyposażenie
działu centralnej
sterylizatorni

Jednym z elementów naszej oferty są meble ze stali nierdzewnej. Dzięki swej wysokiej jakości, znajdują one
zawsze uznanie wśród użytkowników.
Funkcjonują nie tylko w placówkach służby zdrowia, ale i w licznych obiektach gastronomicznych – zarówno
w Polsce jak i poza jej granicami:
Oferowane przez nas meble z firmy GORT powstają z surowców pochodzących od takich renomowanych
dostawców jak Krupp, Outokumpu czy Mittal.
Wykonane są ze stali nierdzewnej gat. AISI304. Ich konstrukcja odpowiada najwyższym wymaganiom
higienicznym oraz funkcjonalnym. Są również ergonomiczne i nowoczesne.
Istnieje możliwość wykonania mebli na indywidualne zamówienie zgodnie ze wskazówkami zamawiającego.
Doświadczona kadra specjalistów, z która współpracujemy dysponuje najnowocześniejszą dostępną obecnie
na świecie technologią, dzięki czemu wykonanie niestandardowych wyrobów nie sprawia większego
problemu. Służymy pomocą i fachowym doradztwem.
Konstrukcja i wykonanie wszystkich oferowanych przez naszą firmę wyrobów odpowiadają wymogom
określanym przez przepisy prawa obowiązującego w Polsce i Unii Europejskiej. Oferowane przez nas wyroby
posiadają atest PZH. Dodatkowo duży nacisk został położony na estetykę wykonania produktów, dzięki czemu
praca w ich otoczeniu i z ich użyciem staje się przyjemniejsza.
Oferowane wyroby możemy zaoferować w kilku standardach w zależności od wymagań zamawiającego.
REGAŁ LISTWOWY

DROBNE WYPOSAŻENIE DZIAŁU CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Regał stosowany do magazynowania pakietów
sterylizacyjnych. Regał składa się z dwóch listew
naściennych z haczykami do zawieszania koszy
sterylizacyjnych. Rozstaw listew mocowanych do ściany
zależny jest od długości zawieszanych koszy (najczęściej ok.
60 cm). Listwa naścienna regału zaślepiona obustronnie
zaślepkami ze stali kwasoodpornej. Otwory montażowe
wyposażone w zatyczki z tworzywa sztucznego.
Konstrukcja regału wykonana ze stali kwasoodpornej
0H18N9. Profil regału 30x30. W kpl. Wkręty i kołki
montażowe do montażu listew.

REGAŁ SIATKOWO – DRUCIANY
Regał siatkowo-druciany przeznaczony do składowania
produktów w magazynach szpitalnych i kuchniach
przemysłowych. Półki wykonane są w sposób
gwarantujący ich estetyczny wygląd tj. ze stali pokrytej
chromem, wykończone lakierem epoksydowym. Ażurowa
konstrukcja regału sprawia, że produkty są dobrze
widoczne. Budowa ich zapewnia bardzo dobrą cyrkulację
powietrza. Regał może być wyposażony w zestaw czterech
kółek jezdnych - jako wyposażenie dodatkowe.
Regały mogą być demontowane i w ciągu kilku minut
umyte, a następnie zmontowane ponownie. Regały
występują w wersji pojedynczej i podwójnej. Standardowa
wysokość regału 182 cm. Możliwa konfiguracja regałów
z półek o różnych szerokościach (od 36 do 61 cm)
i długościach (od 92 do 183 cm)
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PÓŁKA
Półka do zawieszenia na ścianie:
konstrukcja nośna i półka ze stali 0H18N9
półka z gładkiej blachy
zaokrąglone naroża
wymiary do ustalenia
w zestawie kpl. elementów niezbędnych do zawieszenia
na ścianie
STÓŁ ROBOCZY
Stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej. Blat roboczy wykonany z blachy o
grubości 1,5÷2 mm. Przednia krawędź blatu ukształtowana
w sposób zapobiegający ściekaniu płynów z blatu. Tylna
krawędź blatu zakończona rantem wygiętym w górę z
blachy stanowiącej blat roboczy. Elementy nośne szkieletu
wykonane z zamkniętych profili kwadratowych minimum
40x40x1,25 mm. Wzmocniony blat. Stopki nóg wykonane
z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie
± 15 mm. Stół wyposażony w bolec ekwipotencjalny. Stół
roboczy dostępny w różnych wymiarach. Higieniczne
wykonanie łatwe do utrzymania w czystości.
STÓŁ ROBOCZY ZLEWOZMYWAKOWY

DROBNE WYPOSAŻENIE DZIAŁU CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Stół roboczy zlewozmywakowy jedno lub dwukomorowy
z półką lub szafką pod blatem wykonany ze stali
kwasoodpornej. Komory usytuowane centralnie lub
zgodnie z wymogami zamawiającego. Wymiary komór
600x450x250 mm lub inne na życzenie. Maskownica
komór wykonana z blachy o grubości 1 mm. Blat roboczy
wykonany z blachy o grubości 1,5 mm usztywniony
od spodu elementami metalowymi. Przednia krawędź
blatu ukształtowana w sposób zapobiegający ściekaniu
płynów z blatu. Tylna krawędź blatu zakończona rantem
wygiętym w górę z blachy stanowiącej blat roboczy. Rant
o wysokości 100 mm wykonany z dwóch poszyć blachy.
Pełna półka pod blatem wykonana z blachy o grubości
1 mm, spawana do szkieletu wyposażona w usztywnienie
wzdłużne.
Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką 20 cm . Elementy
nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych
40x40x1,25. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego
z możliwością regulacji w zakresie +/- 15 mm.
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WÓZEK DO TRANSPORTU MATERIAŁU STERYLNEGO
Wózek wykonany w całości ze stali nierdzewnej, osadzony
jest na czterech kołach skrętnych o średnicy 125 mm, dwa
koła z blokadą.
Blat płaski, drzwi z uszczelką silikonową oraz zamkiem,
rama wózka wyposażona w odbojniki.
Odbojniki i bieżnie kółek wykonane z materiału
antystatycznego nie brudzącego ścian i posadzki.
Wewnątrz szafki zamontowane na stałe dwie półki.
Wymiary wózka standardowego (dł. × szer. × wys.):
1110 × 680 × 1240 pojemność – 9 jednostek
760 × 680 × 1240 pojemność – 6 jednostek
Istnieje możliwość wykonania wózka o innych pojemnościach.
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DROBNE WYPOSAŻENIE DZIAŁU CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

WÓZEK
TRANSPORTOWY
Z BASENEM
Wózek
do
transportu
materiału
skażonego.
W całości wykonany ze stali
nierdzewnej, osadzony na
czterech skrętnych kołach
o średnicy 125mm. Dwa koła
z hamulcem. Górny poziom:
dwa otwory basenowe,
większy z ręcznym spustem.
Odbojniki oraz bieżnie kółek
wykonane z antystatecznego
materiału nie brudzącego
ścian i posadzki. Waga wózka
ok. 53 kg
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WÓZEK DO ZAWIESZANIA I TRANSPORTU ARKUSZY
PAPIERU STERYLIZACYJNEGO
-	 Konstrukcja nośna z profili zamkniętych ze stali
kwasoodpornej 0H18N9 (304 wg AISI)
-	 Cztery ramy do zawieszania papieru
-	 Rolkowe dociski papieru wykonane ze stali
kwasoodpornej
-	 4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym dwa z hamulcem,
średnica kółek 75 mm
-	 Kółka jezdne łożyskowane tocznie z osłonami oraz
inne elementy, umożliwiające mycie i dezynfekcję
maszynową
wózka
w
myjni-dezynfektorze
w temperaturze 65÷950C
-	 Bieżnie kółek z niebrudzącej gumy
STELAŻ NA WOREK NA ODPADY
Wózek do zawieszenia worków foliowych. Koła
z widelcem stalowym z powłoką galwaniczną lub
z tworzywa sztucznego. Odbojniki i bieżnia kółka
wykonane z antystatycznego materiału nie brudzącego
ścian i posadzki.. Otwieranie pokrywy pedałem nożnym,
Konstrukcja wózka wykonana z profilu min. 30x30, rurki
oraz blachy min 1,0 mm. Całość konstrukcji wykonana ze
stali kwasoodpornej gatunku min. AISI 304.

OBCINARKA DO RĘKAWÓW

DROBNE WYPOSAŻENIE DZIAŁU CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Obcinarka służy do magazynowania i docinania rękawów
o różnych szerokościach. Przesuwny nóż umożliwia
przycinanie w obu kierunkach. Obcinarka dostępna jest
w następujących długościach:
Model EM 600 – długość 600 mm
Model EM 900 – długość 900 mm
Model EM 1200 – długość 1200 mm
Obcinarka może być mocowana na ścianie.

PODAJNIK Z OBCINARKĄ
Podajniki, których można używać do magazynowania
i przycinania rękawów
sterylizacyjnych. Dostępne
w trzech różnych długościach, do montażu na ścianie lub
na blacie roboczym. Aby zapobiec zranieniu lub
skaleczeniu użytkownika, nóż obcinarki jest całkowicie
schowany w obudowie. Dostępne są dodatkowe noże
jako części zamienne.
Nr katalogowy
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Opis

Wymiary
(dł. × szer. × wys.), mm

6003000308

Podajnik z obcinarką, dł. = 600

600 x 330 x 170

6003000309

Podajnik z obcinarką, dł. = 900

900 x 330 x 170

6003000310

Podajnik z obcinarką, dł. = 1200

200 x 330 x 170

6003000312

Uchwyt mocowany na ścianie
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KURTYNA Z PASÓW FOLII PCW
-	 Higieniczne wykonanie łatwe do utrzymania
w czystości,
-	 Pasy folii PCW o grubości2 mm i szerokości 200 mm,
odporne na promieniowanie UV, krawędzie pasów
zaokrąglone
-	 Mocowanie kurtyny wykonane ze stali kwasoodpornej
0H18N9
-	 Wymiary kurtyny:
* 1200 x 2000 mm (s x w)
* 2900 x 2000 mm (s x w)
Nazwa produktu
Kurtyna z pasów
folii PCW

Nr katalogowy
KRT10_EX

Wymiary (szer. x
wys., mm)
1200 x 2000
2900 x 2000

DROBNE WYPOSAŻENIE DZIAŁU CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dostępne inne wymiary na życzenie
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urządzenia do
mycia i suszenia

URZĄDZENIE DO RĘCZNEGO MYCIA I SUSZENIA
Pistolet służy do dokładnego mycia i wysuszenia
wewnętrznych powierzchni różnego rodzaju przedmiotów
stosowanych w szpitalach, gabinetach i laboratoriach.
Standardowo pistolet dostarczany jest w komplecie
wraz wężem o długości 1,5 m lub 1,6 m, złączką do wody
o średnicy ½ cala oraz zestawem 8 specjalnych końcówek
wraz z wieszakiem.
końcówka A do kateterów i zaworów
końcówka B do przewodów odprowadzających
końcówka C dysza rozpylająca do spłukiwania szkła i narzędzi itp..
końcówka D do strzykawek i kaniuli z końcówką typu Record
końcówka E do pipet
końcówka F do strzykawek i kaniuli z końcówką typu Luer
końcówka G do butelek i kolb Erlenmeyera
końcówka H pompka wodna eżektorowa do czyszczenia poprzez
odsysanie zawartości.
Urządzenie jest przystosowane do zasilania wodą demineralizowaną
lub sprężonym powietrzem za pomocą odpowiednich złączy.

URZĄDZENIE DO MYCIA NARZĘDZI PARĄ WODNĄ

URZĄDZENIA DO MYCIA I SUSZENIA

Brak konieczności używania środków chemicznych.
Możliwość umycia trudnych do wymycia elementów
narzędzi takie jak złącza, elementy ząbkowane itp.
Możliwość uzyskania maksymalnej temperatury 1500C.
Wyposażenie: szeroki wybór szczotek (szczotka
o krótkim twardym włosie, Szczotka o bardzo twardym
włosie, szczotka do zewnętrznego i wewnętrznego mycia
parą narzędzi (z końcówką Luer)
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
Zasilanie 230 V,50 Hz
Moc max. 1,1 kW,
Ciśnienie robocze 4 bary
Pojemność zbiornika na wodę 3,5 dm3
Wymiary gabarytowe (±5%): 28 cm / 33cm / 37 cm

URZĄDZENIE DO RĘCZNEGO SUSZENIA
Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem, regulacja
rozpylanego strumienia powietrza, wstępnie nastawiany
przepływ. Wykonany z materiału odpornego na działanie
korozji. Mocowany do ściany. Elastyczny wąż 1,6 m.
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MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA SONIC 22
wymiary wew. wanny
(dł. x szer. x głęb.)

300 x 400 x 250 mm

pojemność

30 l

moc ultradźwiękowa (max/okres)

2 x 700 W

częstotliwość

40 kHz

moc układu grzania

800 W

regulator temperatury

30-800C

układ czasowy

1-30 min

zawór spustowy

1/2 cala

wymiary zew. (dł. x szer. x wys.)

385 x 575 x 360 mm

waga

26,5 kg

pokrywa z izolacją termiczną i akustyczną na zawiasach
wanna spawana z blachy o grubości 1.5 mm.
W opcji dostępny sterownik mikroprocesorowy.
MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA SONIC 33
Myjnia ultradźwiękowe przeznaczona do mycia narzędzi
chirurgicznych i innego wyposażenia w działach
centralnych sterylizatorniach, w sterylizatorniach
podręcznych, w laboratoriach, itp.
Myjka ultradźwiękowa, przy właściwie dobranym środku
myjącym, jest w stanie uporać się z większością problemów
dotyczących oczyszczania narzędzi chirurgicznych. Mycie
w myjce ultradźwiękowej pozwala uzyskać wysoką
czystość powierzchni niemożliwą do osiągnięcia przy
myciu ręcznym lub natryskowym.
Wymiary wew. wanny (dł. x szer. x głęb.)
Pojemność robocza/ całkowita
Moc ultradźwiękowa (max/okres)

550 x 300 x 250 mm
33 l / 42 l
2 x 1000 W

Częstotliwość
Moc układu grzania

40 kHz
1200 W

URZĄDZENIA DO MYCIA I SUSZENIA

Sterowanie i kontrola pracy
urządzenia za pomocą sterownika
mikroprocesorowego.
Regulator temperatury
Układ czasowy
Zawór spustowy

30-800C
1-99 min
1/2 cala

Izolacja akustyczna

Tak

Pokrywa z izolacją termiczną i akustyczną
na zawiasach

Tak

Kosz na narzędzia ze stali kwasoodporne

Tak

Wymiary zew. (dł. x szer. x wys.)
Waga

88

Tak

635 x 465 x 375 mm
32,5 kg
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zgrzewarki

Zgrzewarka z drukarką Enthral EM30
Ogromną zaletą zgrzewarek ENTRHAL są bardzo małe
wymiary zewnętrzne. Zajmują one mało miejsca na stole,
a ich wydajność jest znakomita.
Dzięki dużemu, przejrzystemu wyświetlaczowi z łatwymi
w zrozumieniu komunikatami zgrzewarka jest bardzo łatwa
w obsłudze. Nawet niewprawna osoba nie będzie miała
kłopotów z jej obsługiwaniem.
Nowoczesny element grzewczy rozgrzewa się bardzo
szybko, rozkłada ciepło równomiernie zapewniając za
każdym razem doskonały zgrzew.
Gama modeli spełnia różnorodne oczekiwania
użytkowników:
– EM 30 jest standardową zgrzewarką o dużej
wydajności.
– Najbardziej zaawansowany model EM 30 KLC jest
wyposażony we wbudowaną drukarkę, czujnik
kontroli siły docisku oraz wejście do komputera
i drukarki etykiet.

ZGRZEWARKA ENTRHAL EM24 KCS, EM40 KCS

Zgrzewarka rolkowe EM24 KCS (bez drukarki) oraz EM40 KCS (z drukarką) w porównaniu z innymi
zgrzewarkami zajmują mało miejsca a ich konstrukcja jest bardzo kompaktowa. Dzięki dużemu przejrzystemu
wyświetlaczowi z łatwymi do zrozumienia informacjami są bardzo łatwe w obsłudze.
Podstawowe cechy charakterystyczne to: regulowana temperatura zgrzewania, zgrzew ciągły o dowolnej
długości, możliwość regulacji nacisku, sygnalizacja dźwiękowa w przypadku wykrycia nieprawidłowości
parametrów pracy, wbudowany mechanizm natychmiastowego start/stop, redukcja temperatury podczas
przerwy w zgrzewaniu, licznik zgrzewów, regulowana odległość zgrzewu od krawędzi materiału zgrzewanego,
temperatura zgrzewania 0-2000C ±1%, wyświetlacz dotykowy 7", wbudowane złącza: USB/LAN/RS232,
wyświetlanie informacji o konieczności wykonania przeglądu, czas nagrzewania do 1 min.
Zgrzewarka może być samodzielnie serwisowana poprzez szybką (do 10 min) wymianę podzespołu
zapewniającego funkcję przesuwu i zgrzewania opakowań) (wbudowany innowacyjny SerVa-Box).

ZGRZEWARKI

INNOWACYJNY SERVA-BOX

Standardowe wykonanie: sczotkowana stal nierdzewna z pomarańczowymi panelami bocznymi
Alternatywne wykonanie: stal nierdzewna w kolorze sadzy z pasującymi panelami bocznymi
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RS 120A mikroprocesorowa zgrzewarka rolkowa

Kontrola wszystkich parametrów procesu zgrzewania
– kontrola temperatury zgrzewania, regulowany nacisk
– technologia zgrzewania zgodna z DIN 58953‐7
– niezawodna i bezpieczna,
– sygnał
dźwiękowy
w
przypadku
wykrycia
nieprawidłowości parametrów
– natychmiastowy start/stop mechanizmu napędowego
z redukcją temperatury podczas
– przerwy w zgrzewaniu,
– wbudowany licznik zgrzewów,
– prosty w obsłudze panel kontrolny,
– regulowana odległość zgrzewu od krawędzi materiału
zgrzewanego od 0 do 50 mm

Zgrzewarka impulsowa STERIKING IS‐250

ZGRZEWARKI

Wyposażona w podajnik na rękawy i wbudowany nóż
tnący w obie strony. Bezpieczny i szybki proces zamykania
wszystkich zgrzewalnych materiałów opakowaniowych
(foliowych
i
papierowo‐foliowych).
Regulowana
temperatura zgrzewania umożliwia dostosowanie
temperatury do rodzaju zgrzewanego materiału.
Sygnał akustyczny i świetlny potwierdzający zakończenie
procesu zgrzewania.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Szerokość zgrzewu
nie większa niż 250 mm.
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kontrola narzędzi
laparoskopowych
i endoskopowych

Professional – Bezpieczny, bateryjny kontroler
integralności
powłoki
w
elektronarzędziach
laparoskopowych
Kontrolując integralność powłoki izolacyjnej elektronarzędzi
próbnikiem Diateg Professional wykryjesz wszelkie możliwe
uszkodzenia tej powłoki. Pozytywny wynik tej kontroli,
stosowanej jako uzupełnienie standardowych procedur
bezpieczeństwa, daje dodatkową gwarancję, że powłoka
narzędzia jest nieuszkodzona i bezpieczna. Urządzenie
wykrywa uszkodzenia takie jak porowatość, cienkie szczeliny,
punktowe otwory i kieszenie gazowe w powłoce izolacyjnej,
które mogą zmniejszać efektywność izolacji, a tym samym
mogą prowadzić do wewnętrznych oparzeń.

ELT 1100N2 / 1100N‐ tester światłowodów

KONTROLA NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH I ENDOSKOPOWYCH

Kontrolując światłowody używane w chirurgicznych
technikach endoskopowych Testerem światłowodów
ELT 1100N2 / 1100 N wprowadzasz nową jakość
w Centralnej Sterylizatorni lub na bloku operacyjnym.
Rezultat każdego pomiaru jest wyświetlany na ekranie,
podawany w procentach. Kontroler jest bardzo
wytrzymały, przystosowany do wszystkich standardowych
światłowodów.

Lupa do sztywnych endoskopów, 10 × zoom
08509				

1 szt.
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środki ochrony
osobistej

Rękawice ochronne
Oddychające, odporne na temp. 1800C, można prać do
600C, Powłoka nitrylowa z polarową wyściółką
09031
09034

rozmiar – 9			
rozmiar – 10			

1 para
1 para

Dobra odporność mechaniczna, odporna na temp. do 1000C,
można prać do 300C, Dobrze wchłania pot.
09223
09224

rozmiar – 9			
rozmiar – 10			

1 para
1 para

Silikonowa, bez lateksu, można myć w myjni‐
dezynfektorze, wytrzymują temperatury ‐600C do +2600C,
długość 37 cm, rozmiar uniwersalny.
09263

niebieska			

1 szt.

Silikonowe, bez lateksu, można myć w myjni‐
dezynfektorze, wytrzymują temperatury ‐400C do +2400C,
długość 35 cm lub 43 cm,
rozmiar uniwersalny
09368
09484

jasnoniebieska (35 cm)		
jasnoniebieska (43 cm)		

1 szt.
1 szt.

Bawełniana, odporna na wysokie temperatury, długość
części ochraniającej przedramię 28 cm, można prać
w pralce
ROBF-9

1 para

czerwone, długość: 52 cm
09883
09884
09885

rozmiar 8½‐9			
rozmiar 9½‐10			
rozmiar 10½‐11			

czerwone, długość: 30 cm		
09886
09887
09888

rozmiar 8½‐9			
rozmiar 9½‐10			
rozmiar 10½‐11			

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Z Nomex® dzianina nie kurczy się i nie topi, zakres
temperatur od ‐1800C do +2600C, dobra odporność
chemiczna i na mycie.
para
para
para

para
para
para
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Rękawice ochronne z neoprenu i lateksu, wytrzymałość
materiału 0,45 mm
09033
09032
09030

rozmiar 6,5–7		
rozmiar 7,5–8		
rozmiar 8,5–9		

12 par
12 par
12 par

Polietylenowe z gumką, do sprzątania. Grubość 30 µm,
długość 90 cm, zielone
09836				

50 sztuk

Nitrylowe, bezpudrowe, wolne od protein lateksowych,
doskonała przyczepność do mokrej powierzchni,
doskonale dopasowują się do dłoni.
Grubość 0,065 mm, długość 24 cm, niebieskie
09362
09360
09361

rozmiar S		
rozmiar M		
rozmiar L		

200 szt.
100 szt
200 szt

Grubość 0,090 mm, długość 30 cm, białe
09364
09363
09481

rozmiar M		
rozmiar L		
rozmiar XL		

100 szt
100 szt
100 szt

Nitrylowe, bezpudrowe, bez lateksu, wysoka odporność
na przebicie i cięcie, wysoka ochrona chemiczna,
doskonała przyczepność do mokrej powierzchni,
doskonała wrażliwość dotykowa, długość 40 cm, białe.
09588
09589
09590
09591
09592

rozmiar S		
rozmiar M		
rozmiar L		
rozmiar XL		
rozmiar XXL		

100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Nitrylowe, bezpudrowe, bez lateksu, długość 40 cm,
niebieskie.
09472
09473
09474
09475

rozmiar S		
rozmiar M		
rozmiar L		
rozmiar XL		

50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.

Ramka do 2‐częściowych okularów.
09081
09431

96

żółta			
różowa			
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10 szt.
10 szt.

Plastikowe osłony do 2‐częściowych okularów		
09082		

25 szt.				

Osłona twarzy z gumką, z systemem anti‐fog
09498		

25 szt.

POLYDENTIA VISTA ‐TEC ultra lekka osłona,
1 ramka, 10 osłon, 2 klipy dla osób noszących
okulary, wykonana z folii odpornej na zarysowania
i ścieranie, nie żółknie w świetle dziennym, nie odbija
światła,z regulacją wysokości i kąta widzenia
09405
09406
09407
09408
09427
09428

białe			
niebieskie		
przeźroczyste		
różowe			
żółte			
zielone			

1 zestaw
1 zestaw
1 zestaw
1 zestaw
1 zestaw
1 zestaw

Osłony do POLYDENTIA VISTA ‐TEC (bez ramek)
09414				

10 sztuk

Specjalna osłona POLYDENTIA VISTA ‐TEC dla osób
noszących okulary, zestaw zawiera 5 osłon i 2 klipy
1 zestaw

Ramki do osłon POLYDENTIA VISTA ‐TEC
09410
09411
09412
09413
09429
09430

Biały			
Niebieski		
Przeźroczysty		
Różowy			
Żółty			
Zielony			

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

09409				

Fartuchy ochronne
Jednorazowy włókninowy niesterylny fartuch, tyłmateriał oddychający, przód i rękawy odporne na
wodę, długie rękawy z gumowym mankietem, rozmiar
uniwersalny,długość 136 cm
09401
09402

żółty (30 g/m²)		
100 szt.
pomarańczowy (15 g/m²) 100 szt.
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Jednorazowy niesterylny fartuch z polipropylenu materiał
typu „splątane włókna”, oddychający, wodoodporny,
długie rękawy z elastycznym mankietem, wiązany w pasie,
rozmiar uniwersalny, długość 130 cm,gramatura 72 g/m²
09437

niebieski			

100 szt.

Jednorazowy włókninowy niesterylny fartuch, wodoodporny,
oddychający, długie rękawy z gumowym mankietem,
rozmiar XXL, długość 150 cm, gramatura 30 g/m²
09442

biały			

100 szt.

Jednorazowy niesterylny włókninowy fartuch, bez
powłoki, oddychający, długie rękawy z gumowym
mankietem, rozmiar uniwersalny, długość 120 cm,
gramatura 15 g/m²
09480

zielony			

100 szt.

Polietylenowe ochraniacze na rękawy, wytrzymałe,
z gumką, odporne na wilgoć, długość 40 cm, grubość 20 µm
biały			

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

09438
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100 szt.

Interclogs buty i paski do butów

Buty. Wykonane z elastomeru termoplastycznego,
można myć w myjni‐dezynfektorze, odporne na
wysoką temperaturę
rozmiar 35/36
26400
26406
26412
26418

granatowe		
zielone			
czerwone		
żółte			

1 para
1 para
1 para
1 para

granatowe		
zielone			
czerwone		
żółte			

1 para
1 para
1 para
1 para

granatowe		
zielone			
czerwone		
żółte			

1 para
1 para
1 para
1 para

granatowe		
zielone			
czerwone		
żółte			

1 para
1 para
1 para
1 para

granatowe		
zielone			
czerwone		
żółte			

1 para
1 para
1 para
1 para

granatowe		
zielone			
czerwone		
żółte			

1 para
1 para
1 para
1 para

rozmiar 37/38
26401
26407
26413
26419
rozmiar 39/40

26402
26408
26414
26420

rozmiar 41/42

rozmiar 35‐40
26424
26425
26426
2 szt.
26427

granatowe		
zielone			
czerwone			

2 szt.
2 szt.

żółte			

2 szt.

granatowe		
zielone			
czerwone		
żółte			

2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.

rozmiar 41‐46
26428
26429
26430
26431

26403
26409
26415
26421

rozmiar 43/44
26404
26410
26416
26422
rozmiar 45/46

26405
26411
26417
26423

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Paski mocujące buty na piętach

Maski ochronne i stopery do uszu
3 warstwowa maska
09440
09441

biało‐niebieska bez osłony 50 szt.
biało‐niebieska z osłoną 20 szt.

e‐mail: sterigat@sterigat.pl • tel.: 22 37 97 160 • fax: 22 37 97 161		
www.sterigat.pl

99

Ocieplacz na szyję, 100% bawełny
09439
09403
09404

rozmiar S		
rozmiar M		
rozmiar L		

1 szt.
1 szt.
1 szt.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Stopery FLEXICAP z zaciskiem i elastycznymi końcówkami,
wymienne zatyczki do uszu
09432				

1 szt.

Stopery z zaciskiem,wymienne zatyczki do uszu

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

09433				

1 szt.

Wymienne zatyczki do uszu
09434				

20 szt.

WARUNKI OGÓLNE
1. Nadruki laserowe wykonywane są na indywidualne zamówienie (zawieszki identyfikacyjne, etykiety, strony 23-27
katalogu)
2. W razie nie znalezienia tacy lub koszyka odpowiadającej Państwa potrzebom prosimy o kontakt. Inne wymiary też
są dostępne.
3. Szczotki do czyszczenia komory sterylizatora (BR.6099) sprzedawane są wyłącznie w zestawie składającym się ze
szczotek: BR.5000, BR.5200, BR.5400, BR.5500, BR.5600 (po 1 sztuce)
4. Zaprezentowane materiały mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowią pełnego odzwierciedlenia aktualnej oferty. Aby sprawdzić
zgodność przedstawionych opisów z aktualna ofertą należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub
bezpośrednio z centralą firmy.
5. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji zawartych
w niniejszym katalogu bez zgody STERIGAT sp. z o.o. zabronione.

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

