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Papiery opakowaniowe krepowane STERISHEET - 
I generacji służą do użytku jako zewnętrzne i/lub wewnętrzne 
opakowanie małych i średnich tac i/lub pakietów, okrycie stołu lub 
wózka narzędziowego oraz pakowania różnych innych wyrobów
przeznaczonych do sterylizacji. Zbudowane są w 100% z włókien 
celulozy.

Mogą być stosowane jako opakowanie wyrobów przeznaczonych 
do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu i formaldehydem 
(pary formaliny).

Papier opakowaniowy krepowany Sterisheet 

Papiery opakowaniowe krepowane STERISHEET - I generacji 
posiadają następujące cechy:

• gramatura 60 g/m2,
• duża wytrzymałość na rozdarcie, przebicie, rozciąganie

w stanie suchym i mokrym,
• bardzo dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych 

(para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd),
• wysoka odporność na przesiąkanie wody,
• miękkie, dzięki czemu dobrze układają się i ułatwiają 

pakowanie,
• zapewniają doskonałą barierę dla skażeń i możliwość 

długiego składowania materiałów w stanie sterylnym.
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Nazwa Wymiary Nr katalogowy Opakowanie

Papier krepowany Sterisheet 160
biały - 0063XXX
niebieski - 0065XXX
zielony - 0067XXX
gramatura 60 g/m2

40 x 40 cm
50 x 50 cm
60 x 60 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm

100 x 100 cm
100 x 140 cm
120 x 120 cm

XXXX040
XXXX050
XXXX060
XXXX075
XXXX090
XXXX100
XXXX540
XXXX120

500 szt.
500 szt.
500 szt.
250 szt.
250 szt.
250 szt.
100 szt.
100 szt.

Papiery opakowaniowe krepowane STERISHEET - I generacji 
są zgodne z normą międzynarodową ISO 11607 i europejską                  
EN 868 oraz spełniają wymagania Dyrektywy o wyrobach 
medycznych 93/42/EEC (klasa I) i posiadają znak CE.

Badania sterylności opakowanych wyrobów przy długotrwałym 
składowaniu na półkach wykazały, że wyroby opakowane
w podwójną warstwę papieru opakowaniowego krepowanego 
STERISHEET - I generacji, zachowywały sterylność nawet po 
180 dniach składowania.

Papiery opakowaniowe STERISHEET - I generacji są nietoksyczne 
i nie powodują alergii.
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Papiery opakowaniowe krepowane 
wzmocnione STERISHEET - II generacji służą 
do użytku jako zewnętrzne i/lub wewnętrzne opakowanie 
średnich i dużych tac i pakietów o średniej wadze, okrycie stołu 
lub wózka narzędziowego oraz pakowania różnych innych 
wyrobów przeznaczonych do sterylizacji. Zbudowane są w 
100% z włókien celulozy wzmocnionych syntetycznym spoiwem, 
poddanych specjalnemu procesowi zmiękczania, dzięki czemu 
są one bardziej miękkie i wytrzymałe niż papiery opakowaniowe 
krepowane STERISHEET - I generacji.

Mogą być stosowane jako opakowanie wyrobów przeznaczonych 
do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem 
(pary formaliny).

Papiery opakowaniowe wzmocnione STERISHEET - II generacji 
posiadają następujące cechy:

• gramatura 60 g/m2,
• zwiększona wytrzymałość na rozdarcie, przebicie, 

rozciąganie w stanie suchym i mokrym,
• bardzo dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych 

(para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd),
• wysoka odporność na przesiąkanie wody,
• bardzo miękkie, dzięki czemu dobrze układają się i ułatwiają 

pakowanie,
• zapewniają doskonałą barierę dla skażeń i możliwość 

długiego składowania materiałów w stanie sterylnym.

Papier opakowaniowy krepowany wzmocniony Sterisheet 
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Nazwa Wymiary Nr katalogowy Opakowanie

Papier krepowany wzmocniony Sterisheet 260
niebieski
gramatura 60 g/m2

60 x 60 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm

100 x 100 cm
100 x 140 cm
120 x 120 cm
137 x 137 cm
130 x 150 cm

0836060
0836075
0836090
0836100
0836540
0836120
0836137
0836560

500 szt.
250 szt.
250 szt.
250 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

Papiery opakowaniowe wzmocnione i włókniny są produkowane 
zgodnie z normą międzynarodową ISO 11607 i europejską 
EN 868 oraz spełniają wymagania Dyrektywy o wyrobach 
medycznych 93/42/EEC (klasa I)  i posiadają znak CE.

Badania sterylności opakowanych wyrobów przy długotrwałym 
składowaniu na półkach wykazują, że wyroby opakowane
w podwójną warstwę papieru opakowaniowego wzmocnionego 
STERISHEET - II generacji zachowywały sterylność nawet po 
180 dniach składowania.

Papiery opakowaniowe wzmocnione STERISHEET - 
II generacji są nietoksyczne i nie powodują alergii.
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Włóknina opakowaniowa Sterisheet 

Włókniny opakowaniowe STERISHEET 
- III generacji służą do użytku jako zewnętrzne i/lub wewnętrzne 
opakowanie dużych tac i bardzo ciężkich pakietów (doskonałe do 
pakowania ciężkich tac i/lub pakietów ortopedycznych), okrycie 
stołu lub wózka narzędziowego, sterylne obłożenie operacyjne 
oraz pakowania różnych innych wyrobów przeznaczonych do 
sterylizacji. Zbudowane są z mieszanki włókien celulozy i włókien 
syntetycznych wzmocnionych syntetycznym spoiwem.

Mogą być stosowane jako opakowanie wyrobów przeznaczonych 
do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem 
(pary formaliny).

Włókniny opakowaniowe STERISHEET - III generacji posiadają 
następujące cechy:

• gramatura 57 g/m2 (włóknina 357), 60 g/m2 (włóknina 360), 
66 g/m2 (włóknina 366), 78 g/m2 (włóknina 378), 

• bardzo wysoka wytrzymałość na rozdarcie, przebicie, 
rozciąganie w stanie suchym i mokrym,

• bardzo dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych 
(para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd),

• bardzo wysoka odporność na przesiąkanie wody i alkoholi,
• super miękkie, dzięki czemu bardzo dobrze układają się 

i ułatwiają pakowanie,
• zapewniają doskonałą barierę dla skażeń i możliwość 

długiego składowania materiałów w stanie sterylnym.
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Nazwa Wymiary Nr katalogowy Opakowanie

Włóknina Sterisheet 357
niebieska - 0B36XXX
zielona - 0C20XXX
gramatura 57 g/m2

50 x 50 cm
60 x 60 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm

100 x 100 cm
100 x 140 cm
120 x 120 cm
137 x 137 cm
130 x 150 cm

XXXX050
XXXX060
XXXX075
XXXX090
XXXX100
XXXX540
XXXX120
XXXX137
XXXX560

500 szt.
500 szt.
250 szt.
250 szt.
250 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

Włóknina Sterisheet 360
niebieska - 0681XXX
zielona - 0135XXX
gramatura 60 g/m2

60 x 60 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm

100 x 100 cm
100 x 140 cm
120 x 120 cm
137 x 137 cm
130 x 150 cm

XXXX060
XXXX075
XXXX090
XXXX100
XXXX540
XXXX120
XXXX137
XXXX560

500 szt.
250 szt.
250 szt.
250 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

Włóknina Sterisheet 366
zielona - 0153000
gramatura 66 g/m2

60 x 60 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm

100 x 100 cm
120 x 120 cm
137 x 137 cm
130 x 150 cm

0153060
0153075
0153090
0153100
0153120
0153137
0153560

400 szt.
200 szt.
150 szt.
150 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

Włóknina Sterisheet 378
niebieska - 0129000
gramatura 78 g/m2

100 x 100 cm
120 x 120 cm
150 x 180 cm

0129100
0129120
0129580

200 szt.
75 szt.
50 szt.

Włókniny są produkowane zgodnie z normą międzynarodową 
ISO 11607 i europejską EN 868 oraz spełniają wymagania 
Dyrektywy o wyrobach medycznych 93/42/EEC (klasa I)
i posiadają znak CE.

Badania sterylności opakowanych wyrobów przy długotrwałym 
składowaniu na półkach wykazują, że wyroby opakowane 
w podwójną warstwę włókniny STERISHEET - 
III generacji, zachowywały sterylność nawet po 180 dniach 
składowania.

Włókniny opakowaniowe STERISHEET - III generacji 
są nietoksyczne i nie powodują alergii.
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Włókniny opakowaniowe STERISHEET 
Interleaved - IV generacji to kombinacja włókniny 
opakowaniowej STERISHEET (III generacji) z syntetyczną 
(100% polipropylenu) trójwarstwową włókniną opakowaniową 
STERISHEET SMS, w celu zmniejszenia kosztów opakowania 
przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości opakowania na 
przedarcie i przebicie.

Włóknina opakowaniowa STERISHEET Interleaved służy do 
użytku jako zewnętrzne i/lub wewnętrzne opakowanie dużych 
tac i bardzo ciężkich pakietów (doskonały do pakowania ciężkich 
tac i/lub pakietów ortopedycznych), okrycie stołu lub wózka 
narzędziowego, sterylne obłożenie operacyjne oraz pakowania 
różnych innych wyrobów przeznaczonych do sterylizacji. 

Włóknina opakowaniowa STERISHEET Interleaved to kombinacja 
zielonej włókniny opakowaniowej STERISHEET 357 o gramaturze 
57 g/m2 (mieszanka włókien celulozy i włókien syntetycznych 
wzmocnionych syntetycznym spoiwem) oraz niebieskiej 
włókniny opakowaniowej STERISHEET SMS 347 o gramaturze 
47 g/m2 (100% polipropylenu).

Włóknina opakowaniowa Sterisheet Interleaved
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Nazwa Wymiary Nr katalogowy Opakowanie

Włóknina Sterisheet Interleaved
(włóknina SMS 347 niebieska/ włóknina 357 zielona)

75 x 75 cm
90 x 90 cm

100 x 100 cm
120 x 120 cm
137 x 137 cm
130 x 150 cm

0F40075
0F40090
0F40100
0F40120
0F40137
0F40560

200 szt.
200 szt.
200 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

Włókniny opakowaniowe STERISHEET Interleaved - IV generacji 
są zgodne z normą międzynarodową ISO 11607 i europejską 
EN 868 oraz spełniają wymagania Dyrektywy o wyrobch 
medycznych 93/42/EEC (klasa I) i posiadają znak CE.

Badania sterylności opakowanych wyrobów przy długotrwałym 
składowaniu na półkach wykazały, że wyroby opakowane 
w podwójną warstwę, składającą się z włóknin STERISHEET 
Interleaved - IV generacji, zachowywały sterylność nawet po 
180 dniach składowania.

Włókniny opakowaniowe STERISHEET Interleaved - IV generacji 
są nietoksyczne i nie powodują alergii.

Może być stosowana jako opakowanie wyrobów przeznaczonych 
do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem 
(pary formaliny), a sama włóknina STERISHEET SMS 347 
do sterylizacji nadtlenkiem wodoru (plazma).
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