
Akcesoria dla sterylizatorni



Nowy system kodowania kolorami stericlin®

Nasz nowy system kodowania kolorami stericlin® ułatwia orientację. Wizualizuje rozróżnienie pomiędzy 
naszymi obszarami produktów. W ten sposób zawsze można maksymalnie szybko zidentyfi kować szukaną 
kategorię produktów. Ale to nie wszystko! Oprócz kodów kolorystycznych każdą kategorię produktów 
zaopatrzyliśmy w osobną ikonę, której symbolika w zwięzły sposób oddaje treść następnej strony.
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Akcesoria do czyszczenia

Dla efektywnego wspomagania czyszczenia mechanicznego

Systemy wskaźnikowe

Wskaźniki do monitorowania procesu czyszczenia i sterylizacji i do uzupełnienia 
dokumentacji procesowej w zakresie parametrów

Akcesoria do operacji

Akcesoria do zastosowań chirurgicznych i opieki nad pacjentem na sali 
operacyjnej

Przezroczyste opakowania

Do każdego zastosowania odpowiednia kombinacja materiałów

Opakowania w arkuszach

Ekonomiczność miękkich opakowań przekona również Państwa!

Logistyka materiałów sterylnych

Do bezpiecznego transportu i magazynowania produktów medycznych

Znakowanie / dokumentacja

Etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym stericlin® do drukarek termotrans-
ferowych

Akcesoria centralna sterylizatornia

Maksymalne bezpieczeństwo podczas procesu sterylizacji
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Oferujemy znacznie więcej…!

Serwis i doradztwo
Serwis i zadowoleni klienci są podstawą wszystkiego, co robimy. Doradzamy i wspieramy naszych klientów 
na całym świecie w siedmiu językach. Stale rosnące wymagania wobec personelu w centralnym dziale 
sterylizacji i działach specjalistycznych wymagają ciągłego szkolenia. Wspieramy w tym naszych klientów! 
Nasz kompetentny personel zapewni szczegółowe szkolenie teoretyczne i praktyczne na miejscu w 
zakresie prawidłowego użytkowania systemów barier sterylnych, akcesoriów do sterylizacji i systemów 
wskaźników. Ponadto organizujemy specjalistyczne szkolenia i warsztaty.
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Ochrona klimatu
Działania świadome ekologicznie są częścią naszej polityki 
korporacyjnej: działamy w sposób w 100% neutralny dla klimatu. 
Nieuniknione emisje są całkowicie rekompensowane przez 
uznawane na całym świecie certyfi katy redukcji emisji. Ponadto 
spełniamy wszystkie wymagania normy DIN EN ISO 14001 w 
zakresie zarządzania środowiskiem oraz DIN EN ISO 50001 w 
zakresie zarządzania energią.

Oferta produktów
Nasza szeroka oferta produktów obejmuje systemy wskaźników, 
systemy barier sterylnych, akcesoria do sterylizacji, produkty do 
etykietowania i dokumentacji, produkty do logistyki wyrobów 
sterylnych oraz produkty higieniczne. Naszym celem jest ciągły 
rozwój produktów w oparciu o wymagania klientów oraz 
obowiązujące normy i przepisy prawne dotyczące wyrobów 
medycznych.

Możliwości dostawy
Nasza duża pojemność magazynowa i najnowocześniejsza 
technologia magazynowa gwarantują bezpieczny załadunek i 
krótkoterminową dostawę do klienta. Utrzymujemy kompleksowy 
system powiązanych ze sobą procesów, których optymalizacja 
prowadzi do coraz większego skrócenia czasu reakcji i dostaw.

Jakość i 
bezpieczeństwo
Nasze systemy bariery sterylnej są wytwarzane na nowoczesnych 
liniach produkcyjnych w warunkach czystych pomieszczeń i 
w oparciu o dokładnie zwalidowane procesy produkcyjne. 
Obejmuje to ciągłą kontrolę procesu produkcyjnego i pełną 
identyfi kowalność wspomaganą informatycznie wszystkich 
użytych materiałów. Każdy klient stericlin® może zawsze polegać 
na jakości naszych produktów.
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Stericlin®

Akcesoria do operacji

Kaniule z tworzywa sztucznego 11
Jednorazowe tacki plastikowe 12
Plastikowe miski wielokrotnego użytku 13
Pętle naczyniowe 14
Podkładki pod przyrządy 15
Podkładka zaciskowa 16

Akcesoria do czyszczenia

Szczotki do czyszczenia 18
Szczotki do instrumentów z kanałami 19
Szczotki do czyszczenia endoskopów 21
Akcesoria do czyszczenia 22

Systemy wskaźnikowe

Systemy testowe Bowie-Dick 
Pakiet Bowie-Dick do testowania jednorazowego 24

Paski wskaźnikowe Typu 6 27
Paski wskaźnikowe Typu 5 28
Paski wskaźnikowe Typu 4 29
Paski wskaźnikowe Typu 1 30

Przezroczyste opakowania

Torebki papierowo-foliowe 32
Opakowania włókninowo-foliowe 37
Z włókniny DuPont™ Tyvek® i folii 38

Opakowania w arkuszach

Arkusz podwójny SMS/SMS 40
Arkusz podwójny SMS/włóknina 41
SMS/SMS naprzemiennie pakowana 42
SMS/włóknina naprzemiennie pakowana 43
Włóknina/włóknina naprzemiennie pakowana 44
Polipropylen (SMS) 45
Włókniny 46
Papier krepowy 47

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Akcesoria centralna sterylizatornia

Taśmy samoprzylepne 49
Stołowy stojak do taśm samoprzylepnych 51
Akcesoria do koszy sitowych 

Chłonne maty absorpcyjne 52
Ochrona narożników do koszy sitowych 53
Zatyczki silikonowe 54
Etykieta do sit 55

Akcesoria do kontenerów 
Wkłady absorpcyjne 56
Etykiety do kontenerów 57
Tabliczki identyfikacyjne z aluminium 58
Zgrzew z tworzywa sztucznego 59
Plomby do kontenerów 62
Filtry do kontenerów 63

Opakowanie ochronne 
Przeciwpyłowe opakowania posterylizacyjne 64
Opakowania podezynfekcyjne 65
Woreczki zabezpieczające do eksplantów 66
Opakowania ochronne do sond USG 67

Opaski kablowe z silikonu 68
Ochrona instrumentów

Wykonane z papieru i folii 70
Kapturki ochronne na narzędzia Highline 71

Testy kontroli zgrzewu 
Testy szczelności zgrzewów 73
Testy zgrzewów Seal Test 74

Akcesoria higieniczne 
Chusteczki z mikrofibry 75
Worki na odpady z paskiem samoprzylepnym 76
Karton do utylizacji 77

Znakowanie / dokumentacja

Etykiety dokumentacyjne 
Etykiety samoprzylepne 79

Etykiety samoprzylepne do ręcznego znakowania 91
System do dokumentowania wsadu dla konkretnego pacjenta 92
Etykiety Info z nadrukiem 93

Taśma identyfikacyjna 94
Folie termotransferowe 95
Pisaki 96

Logistyka materiałów sterylnych

Opakowanie transportowe 98
Silikonowe maty siatkowe 100
Siateczkowe osłony kosza na narzędzia wykonane z silikonu 101
Tabliczki do koszy sitowych 102
Kosze na instrumenty i akcesoria 

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Dostarczamy produkty do ponad 
70 krajów
Żadna odległość nie jest zbyt duża dla stericlin®. Kontakty na całym świecie, na miejscu w wielu krajach i 
nasze kompetentne biuro sprzedaży zapewniają optymalne, kompleksowe doradztwo i sprawny proces 
zamawiania. Sercem naszej działalności jest zakład produkcyjny i logistyczny w Niemczech. Z tej centralnej 
lokalizacji szybko i niezawodnie zaopatrujemy naszych klientów.



13485

Dlaczego stericlin®?
Od ponad 45 lat produkujemy pod marką stericlin® systemy wskaźników, systemy barier 
sterylnych i akcesoria do sterylizacji. Naszymi klientami są szpitale, gabinety lekarskie i 
usługodawcy w Niemczech i ponad 70 innych krajach.

Jakość i bezpieczeństwo
Nasze materiały tworzące bariery sterylnej są wytwarzane w nowoczesnych zakładach 
produkcyjnych w warunkach czystych pomieszczeń i w oparciu o dokładnie 
zwalidowane procesy produkcyjne. Obejmują one całodobową kontrolę w trakcie 
procesu oraz pełną identyfi kowalność w oparciu o IT wszystkich użytych materiałów. 
Każdy klient stericlin® może polegać na jakości naszych produktów.

Spełnianie wymagań określonych przez normy
Wymogi krajowych i międzynarodowych norm i przepisów dotyczących wyrobów 
medycznych stanowią podstawę rozwoju i wytwarzania naszych produktów. Aby 
zapewnić stałą i powtarzalną jakość, wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny 
z normą ISO 9001 oraz ISO 13485. Produkcja odbywa się wyłącznie w warunkach 
pomieszczeń czystych. Spełniane przez nas międzynarodowe normy to DIN EN ISO 
11140-4 i 11140-3 dla systemów testowych Bowie-Dick, DIN EN 867-5 dla systemów 
monitorowania partii oraz DIN EN ISO 11607 i DIN EN 868 dla systemów bariery sterylnej. 
Ponadto umożliwiamy niezależne sprawdzenie naszych produktów pod kątem zgodności 
z surowymi wymaganiami norm. Na przykład, nasz jednorazowy pakiet testowy Bowie-
Dick otrzymał znak Kitemark Brytyjskiego Instytutu Normalizacyjnego (BSI), prestiżowego i 
uznanego na całym świecie instytutu badawczego.

Korzyści dla klienta stericlin® / Made in Germany
Odpowiedzialność owocuje zaangażowaniem – od ponad 45 lat

Czyszczenie i dekontaminacja

Etykietowanie, znakowanie i dokumentacja Monitorowanie i walidacja procesówPrzewożenie i przechowywanie

Pakowanie instrumentów i poszczególnych części Owijanie koszyków i zestawów narzędzi
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Akcesoria do operacji

Akcesoria do zastosowań chirurgicznych i opieki nad pacjentem 
na sali operacyjnej

• Kaniule z tworzywa sztucznego

• Tacki plastikowe

• Pętle naczyniowe

• Podkładki pod przyrządy

• Podkładka zaciskowa



Kaniule z tworzywa sztucznego 
Przeznaczone do chirurgicznie inwazyjnego nawadniania, aplikacji i 
aspiracji, jak również do użytku nieinwazyjnego

Kaniule z tworzywa sztucznego są wykonane z wysokiej jakości 
polipropylenu klasy medycznej i mają tę przewagę nad porównywalnymi 
kaniulami dostępnymi na rynku, że są dopuszczone jako produkt klasy 
IIa do użytku chirurgicznego inwazyjnego. Dlatego kaniule mogą być 
również wykorzystywane do zastosowań wykraczających poza czyste 
nawadnianie miejscowe ran.

Sterylnie zapakowane kaniule są higieniczną i ekonomiczną alternatywą 
dla konwencjonalnych kaniuli wielokrotnego użytku lub jednorazowych 
ze stali nierdzewnej. 

Możliwość zginania kaniuli do 45° sprawia, że zakup różnych kaniuli 
krzywoliniowych nie jest już konieczny. 

Aby spełnić wszystkie wymagania jakościowe, nie zastosowano w 
produkcji żadnych środków zmiękczających (DEHP) ani lateksu.  

Oferujemy kaniule zarówno sterylnie pakowane, jak i niesterylne.

3FINS166102 - xxx206

3FINS166102 - xxx106 / xxx202

3FINS166108 - xxx112 / xxx204

3FINS166114 - xxx118 / xxx206

NEW

Nr art. Opakowanie  Długość 
całkowita (mm)

Długość 
robocza (mm) 

 Średnica 
(mm) 

Jednostka 
opakowania 

(sztuka)
3FINS166102  sterylny 50 28 0,9 24

3FINS166104  sterylny 50 28 0,9 48

3FINS166106  sterylny 50 28 0,9   200

3FINS166108  sterylny 70 48 0,9 24

3FINS166110  sterylny 70 48  0,9 48

3FINS166112  sterylny 70 48  0,9 150

3FINS166114  sterylny 103 81 1,0 24  

3FINS166116  sterylny 103 81 1,0 48

3FINS166118  sterylny 103 81 1,0 150

3FINS166202  niesterylny 50 28 0,9 200

3FINS166204  niesterylny 70 48 0,9 150

3FINS166206  niesterylny 103 81 1,0 150
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Jednorazowe tacki plastikowe
Sterylnie zapakowane – gotowe do natychmiastowego użycia, do higienicz-
nej i wydajnej pracy w różnych obszarach funkcjonalnych

Ponowne przetwarzanie tacek wielokrotnego użytku jest czasochłonne, 
kosztowne i wymaga dużych nakładów fi nansowych. Dzięki zastosowaniu 
jednorazowych tacek można usprawnić procesy wewnętrzne w AEMP, a 
uzyskane w ten sposób moce produkcyjne wykorzystać z powodzeniem w 
innych miejscach. 

Szeroka gama rozmiarów i kolorów gwarantuje szeroki zakres zastosowań 
w różnych działach. 

Wszystkie tacki są wyposażone w umieszczoną wewnątrz skalę pomiarową 
i są dostępne również w wersji niesterylnej. 

Nr art. Wersja Pojemność (ml) Kolor  VE 
(sztuka)

3FSOP187202  Tacka, niesterylna 250 przezroczysta 500   

3FSOP187204  Tacka, niesterylna 250 niebieski 500

3FSOP187206  Tacka, niesterylna 250 czerwony 500

3FSOP187208  Tacka, niesterylna 250 zielony 500

3FSOP187210  Tacka, niesterylna 250 żółty  500

3FSOP187212  Tacka, niesterylna 500 przezroczysta  300

3FSOP187214  Tacka, niesterylna 500 niebieski  300

3FSOP187218  Tacka, niesterylna 500 zielony  300

3FSOP187224 Tacka, niesterylna 1000 niebieski  270

3FSOP187102  Tacka, sterylna 250 przezroczysta  50

3FSOP187104  Tacka, sterylna 250 niebieski  50

3FSOP187106  Tacka, sterylna 250 czerwony  50

3FSOP187108  Tacka, sterylna 250  zielony  50

3FSOP187110  Tacka, sterylna 250 żółty 50

3FSOP187112  Tacka, sterylna 500 przezroczysta  40  

3FSOP187114  Tacka, sterylna 500 niebieski  40

3FSOP187118  Tacka, sterylna 500 zielony 40

3FSOP187124 Tacka, sterylna 1000 niebieski 30

3FSOP187250  Pokrywka, 
niesterylna

Do tacek o 
pojemności 250 ml

przezroczysta 500

3FSOP187150  Pokrywa wraz z 
tacką, sterylna

250 przezroczysta 50

3FSOP187152  Pokrywa wraz z 
tacką, sterylna

250 niebieski 50

3FSOP187154  Pokrywa wraz z 
tacką, sterylna

250 czerwony 50

3FSOP187156  Pokrywa wraz z 
tacką, sterylna

250 zielony 50

3FSOP187158  Pokrywa wraz z 
tacką, sterylna

250 żółty 50

3FSOP187160  Zestaw zawiera 
3 tacki, sterylna

1x 250
2x 500

niebieski 40

Art. 3FSOP187202 - xxx210

Tacka 250 ml wraz z pokrywa

Art. 3FSOP187204

NEW
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Plastikowe miski wielokrotnego użytku 
Jako ekonomiczna alternatywa dla misek ze stali nierdzewnej

Plastikowe miski wielokrotnego użytku mają różnorodne zastosowania 
ze względu na dostępne kolory i rozmiary. Na przykład materiały 
eksploatacyjne (waciki, kompresy, narzędzia, materiały do szycia itp.) 
można łatwo oddzielić od siebie za pomocą różnych kolorów i szybko 
sprawdzić pod kątem kompletności pooperacyjnej. Ponadto miski to 
ogromne odciążenie budżetu ze względu na niskie koszty zakupu. 

Możliwa jest wielokrotna dekontaminacja przy użyciu najpopularniejszych 
procedur czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji parowej. 

Wszystkie miski wyposażone są w wewnętrzną skalę pomiarową.

Nr art. Wersja Pojemność (ml) Kolor  VE 
(sztuka)

3FSOP187304  Tacka, niesterylna 150 niebieski  10

3FSOP187308  Tacka, niesterylna 150 zielony  10

3FSOP187310  Tacka, niesterylna 150 żółty  10

3FSOP187314  Tacka, niesterylna 500 niebieski  10

3FSOP187318  Tacka, niesterylna 500 zielony  10

3FSOP187320  Tacka, niesterylna 500 żółty  10  

3FSOP187324  Tacka, niesterylna 1000 niebieski  10

3FSOP187334  Tacka, niesterylna 2500 niebieski  10

Art. 3FSOP187324

Art. 3FSOP187324

NEW
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Pętle naczyniowe 
Służy do śródoperacyjnej organizacji i znakowania tętnic, żył, nerwów lub 
ścięgien

Cztery kolory i różne warianty mogą być wykorzystane do identyfi kacji 
naczyń i struktur anatomicznych. 

Pętle naczyniowe są radioprzezroczyste, nie zawierają lateksu, są 
sterylnie zapakowane i przeznaczone do jednorazowego użytku.

Nr art. Oznaczenie Rozmiar 
(mm)

Długość 
(cm)

Kolor Jednostka 
opakowania 

(sztuka)
3FSOP186102  maxi-super  4,7 × 1,3  45 niebieski 20 (10 × 2) 

3FSOP186104  maxi   2,4 × 1,15 45   niebieski  20 (10 × 2) 

3FSOP186106  maxi   2,4 × 1,15  45 czerwony  20 (10 × 2) 

3FSOP186108  maxi   2,4 × 1,15  45 biały  20 (10 × 2) 

3FSOP186110  maxi   2,4 × 1,15  45  żółty  20 (10 × 2) 

3FSOP186112  mini  1,3 × 0,9  45 niebieski  20 (10 × 2) 

3FSOP186114  mini  1,3 × 0,9  45   czerwony  20 (10 × 2) 

3FSOP186116  mini  1,3 × 0,9  45 biały  20 (10 × 2) 

3FSOP186118  mini  1,3 × 0,9  45 żółty  20 (10 × 2) 

Art. 3FSOP186114 + xxx110 + xxx102

Art. 3FSOP186116 + 3FSOP186108

Art. 3FSOP186112 + xxx104 + xxx102

Art. 3FSOP186118 + xxx110

Art. 3FSOP186114 + xxx106

NEW
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Podkładki pod przyrządy
Chronią cienki i delikatny materiał chirurgiczny do zszywania przed uszkodze-
niem przez ostre krawędzie imadeł chirurgicznych

Antypoślizgowa powierzchnia pozwala na pewne trzymanie materiału 
do zszywania i może być również oznaczana różnymi kolorami. 
Zestawianie sprzętu w pary umożliwia szybkie i bezpieczne mocowanie na 
przyrządach. Dozowniki mają samoprzylepny grzbiet.  

Dzięki przejrzystej konstrukcji dozowników po zakończeniu operacji można 
szybko zweryfi kować kompletność sprzętu.

Podkładki pod przyrządy są kontrastowe, nie zawierają lateksu, są sterylnie 
zapakowane i zgłoszone do jednorazowego użytku.

Nr art. Rozmiar Kolor Jednostka opakowania 
(sztuka)

3FINS167102  normalny żółty 50 (25 par)

3FINS167104  normalny  czerwony 50 (25 par)

3FINS167106  duży  czerwony 50 (25 par)

Art. 3FINS167102 - xxx106

Art. 3FINS167102 - xxx106

Art. 3FINS167102

Art. 3FINS167104

NEW
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Podkładka zaciskowa
Do atraumatycznego zaciskania naczyń i tkanek

Profi l zapewnia pewne trzymanie i jednocześnie zapewnia delikatne 
stosowanie konwencjonalnych zacisków. Trzy dostępne średnice 
zapewniają dokładne dopasowanie do różnych rozmiarów instrumentów i 
umożliwiają przycinanie na wymiar.

Podkładki zaciskowe są radioprzezroczyste, nie zawierają lateksu, są 
sterylnie zapakowane i przeznaczone do jednorazowego użytku. 

Nr art. Rozmiar Kolor Długość 
(mm)

Jednostka 
opakowania 

(sztuka)
3FINS167152  mini  czerwony  125 40 (20 × 2) 

3FINS167154  midi  biały  125 40 (20 × 2) 

3FINS167156  maxi  niebieski  125 20 (10 × 2) 

Art. 3FINS167152 - xxx156

Art. 3FINS167156

NEW
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Akcesoria do czyszczenia

Dla efektywnego wspomagania czyszczenia mechanicznego

• Szczotki do czyszczenia

• Szczotki do instrumentów z kanałami

• Szczotki do czyszczenia endoskopów

• Akcesoria do czyszczenia



Art. 3FRIN550116 - xxx158

Art. 3FRIN550172 - xxx176

Art. 3FRIN550134

Art. 3FRIN550160 + xxx162

Szczotki do czyszczenia stericlin®

Do ręcznego (wstępnego) czyszczenia

* Tylko do czyszczenia powierzchni roboczych. Nie jest przeznaczona do 
dekontaminacji narzędzi. Dlatego nie jest to wyrób medyczny.Art. 3FRIN550136 - xxx168

NEW

Nr art. Opis Długość górnej 
części szczotki 

(mm)

Długość 
(mm)

Do 
przetworzenia

Opakowanie 
handlowe 
(sztuka)

3FRIN550116 dwustronne / miękkie 
włosie z tworzywa sztucz-
nego, uchwyt z tworzywa 

sztucznego

25 / 35 175 tak 5

3FRIN550120 dwustronne / średnio 
twarde włosie z tworzywa 

sztucznego, uchwyt z 
tworzywa sztucznego

25 / 35 175 tak 5

3FRIN550158 dwustronne / bardzo 
twarde włosie z tworzywa 

sztucznego, uchwyt z 
tworzywa sztucznego

30 / 40 175 tak 5

3FRIN550172 twarde włosie z tworzywa 
sztucznego / uchwyt z twor-
zywa sztucznego (zielony)

80 x 18 
x 15

220 nie 10

3FRIN550174 miękkie włosie z tworzywa 
sztucznego / uchwyt z twor-

zywa sztucznego (żółty)

80 x 18 
x 15

220 nie 10

3FRIN550176 bardzo twarde włosie z 
tworzywa sztucznego / 

uchwyt z tworzywa sztucz-
nego (niebieski)

80 x 18 
x 10

220 nie 10

3FRIN550134 niebieskie / bardzo twarde 
włosie z tworzywa sztucz-
nego, uchwyt z tworzywa 

sztucznego

30 / 45 165 tak 5

3FRIN550160 bardzo twarde włosie z 
tworzywa sztucznego / uch-
wyt z tworzywa sztucznego

75 215 tak 5

3FRIN550162 miękkie włosie z tworzywa 
sztucznego / uchwyt z 

tworzywa

75 215 tak 5

3FRIN550164 bardzo twarde włosie 
z tworzywa sztucznego 

/ uchwyt z tworzywa 
sztucznego

75 235 tak 5

3FRIN550136 włosie ze stali szlachetnej 
/ uchwyt z tworzywa 

sztucznego *

40 178 nie 5

3FRIN550166 włosie mosiężne / uchwyt 
z tworzywa sztucznego *

40 178 nie 5

3FRIN550168 włosie z tworzywa sztucz-
nego / uchwyt z tworzywa 

sztucznego *

40 178 nie 5

Ręczne (wstępne) czyszczenie wyrobów medycznych jest regulowane 
w ustawach, normach i wytycznych. Rekomendacja KRINKO / BfArM 
wspomina między innymi, że przy czyszczeniu wstępnym powinny być sto-
sowane środki mające tolerancję materiałową i dopasowane do wyrobu 
medycznego. W odpowiedzi na to stericlin® oferuje zaawansowany asorty-
ment szczotek do czyszczenia do różnych zastosowań i typów przyrządów.

Oprócz tego w asortymencie zawarte są środki pomocnicze, jak uchwyty i 
nakładki czyszczące, które dodatkowo wspomagają proces oczyszczania.  
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Stericlin® szczotki do instrumentów z kanałami
Do ręcznego (wstępnego) czyszczenia

Ręczne (wstępne) czyszczenie wyrobów medycznych jest uregulowane 
w przepisach, normach i wytycznych. Zgodnie z zaleceniem KRINKO 
/ Federalnego Instytutu Farmaceutyków i Produktów Medycznych do 
czyszczenia wstępnego należy między innymi stosować środki, które 
są odpowiednie, kompatybilne z materiałem i dobrane do produktu 
medycznego. Stosownie do tego stericlin® oferuje szeroką gamę szczotek 
czyszczących do różnych celów i typów instrumentów.

Asortyment obejmuje również środki pomocnicze, takie jak uchwyty 
i podkładki czyszczące, które dodatkowo wspomagają proces 
przygotowania.

Wszystkie szczotki stericlin® do czyszczenia instrumentów z kanałami 
posiadają wysokiej jakości nylonowe włosie.

Nr art. Głowa 
szczotki: 

Ø x L (mm)

Długość cał-
kowita (mm)

Do 
przetworzenia

Właściwości Opakowanie 
handlowe 
(sztuka)

3FRIN550154 0,6 x 10 450 niezalecane 5

3FRIN550118 1,0 x 13 450 tak 5

3FRIN550156 1,4 x 13 450 tak 5

3FRIN550122 1,6 x 13 450 tak 5

3FRIN550132 1,8 x 13 450 tak 5

3FRIN550146 2,0 x 100 300 tak 5

3FRIN550150 2,0 x 60 350 tak 5

3FRIN550126 2,5 x 50 300 tak 5

3FRIN550128 2,5 x 50 610 tak 5

3FRIN550148 3,0 x 100 300 tak 5

3FRIN550142 3,5 x 100 250 tak 5

3FRIN550144 3,5 x 60 265 nie Uchwyt z tworzywa 
sztucznego (Biały)

5

3FRIN550152 3,5 x 35 500 tak 5

3FRIN550104 4,0 x 100 300 tak Osłona końcówki 5

3FRIN550124 5,0 x 100 300 tak Osłona końcówki 5

3FRIN550130 5,0 x 80 405 tak Osłona końcówki 5

3FRIN550190 5,0 × 100 650 tak Osłona końcówki 5

3FRIN550106 6,0 x 100 300 tak Osłona końcówki 5

3FRIN550102 7,0 x 80 350 tak Osłona końcówki 5

3FRIN550192 7,0 × 100 650 tak Osłona końcówki 5

3FRIN550108 8,0 x 100 300 tak Osłona końcówki 5

3FRIN550110 10,0 x 100 300 tak Osłona końcówki 5

3FRIN550194 10,0 × 100 650 tak Osłona końcówki 5

3FRIN550196 12,0 × 100 650 tak Osłona końcówki 5

3FRIN550112 15,0 x 100 300 tak Osłona końcówki 5

3FRIN550138 20,0 x 150 450 tak Osłona końcówki 5

3FRIN550140 20,0 x 100 500 tak  Osłona końcówki 5

3FRIN550141 40,0 × 60 500 tak Osłona końcówki 5

NEW
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Stericlin® szczotki do instrumentów z kanałami

NEW

Art. 3FRIN550178 - xxx188

Art. 3FRIN550188

Nr art. Głowa 
szczotki: 

Ø x L (mm)

Długość cał-
kowita (mm)

Do 
przetworzenia

Właściwości Opakowanie 
handlowe 
(sztuka)

3FRIN550178 3,0 x 20 600 nie Trzonek z tworzywa 
sztucznego (biały)

5

3FRIN550180 4,0 x 20 600 nie Trzonek z tworzywa 
sztucznego 
(niebieski)

5

3FRIN550182 5,0 x 50 600 nie Trzonek z tworzywa 
sztucznego (żółty)

5

3FRIN550184 7,0 x 50 600 nie Trzonek z tworzywa 
sztucznego (biały)

5

3FRIN550186 10,0 x 50 600 nie Trzonek z tworzywa 
sztucznego 
(niebieski)

5

3FRIN550188 15,0 x 50 600 nie Trzonek z tworzywa 
sztucznego (zielony)

5

20



Art. 3FRIN550220

Art. 3FRIN550216

Art. 3FRIN550212

Art. 3FRIN550218

NEW

Szczotki do czyszczenia endoskopów
Do manualnego czyszczenia wstępnego

Ręczne (wstępne) czyszczenie endoskopów giętkich i akcesoriów 
endoskopowych jest standardowo wymagane w różnych wytycznych 
i stanowi istotną część skutecznego czyszczenia. W celu uniknięcia 
możliwych zanieczyszczeń krzyżowych, w odpowiedniej literaturze 
odradza się wielokrotne stosowanie szczotek do czyszczenia endoskopów. 
Dlatego też nasze szczotki do czyszczenia endoskopów elastycznych są 
przeznaczone do jednorazowego użytku.

Oferujemy szeroki asortyment szczotek, które mogą być używane do 
wstępnego czyszczenia najczęstszych kanałów roboczych i portów 
biopsji różnych typów endoskopów przed czyszczeniem maszynowym.

W celu osiągnięcia idealnego efektu czyszczenia, a jednocześnie 
uniknięcia zarysowania wrażliwych kanałów, szczotki są wyposażone w 
plastikową głowicę kulową i w średnio twarde nylonowe włosie.

Nr art. Wymiary 
głowicy szczotki Ø 

(mm)

Całkowita 
długość 

(mm)

Właściwości Opakowanie 
handlowe 
(sztuka)

3FRIN550202 2,0 1000 Kolor: żółty 50

3FRIN550204 3,0 1000 Kolor: biały 50

3FRIN550224 2,5 2300 Kolor: czerwony 50

3FRIN550212 3,0 2300 Kolor: niebieski 50

3FRIN550208 5,0 2300  Kolor: czerwony 50

3FRIN550210 6,0 2300 Kolor: zielony 50

3FRIN550214 3,0-5,0 / 4,0-6,0 2300 Kolor: żółty 50

3FRIN550220 5,5 / 10 2300 Kolor: turkus 50

3FRIN550216 5,0 2650 ze środkiem do 
czyszczenia rur 

(280 mm)
Kolor: żółty

50

3FRIN550218 5,2 / 11 156 Szczotka z zaworem 
do czyszczenia 

endoskopu, kolor: 
czerwony

100

3FRIN550206 6,5
5,2 / 11

2570
156

Zestaw zawiera: 
szczotka do 

czyszczenia, kolor: 
niebieski; szczotka 

z zaworem do 
czyszczenia endoskopu, 

kolor: czerwony

50

3FRIN550222 5,0
5,2 / 11

2300
156

Zestaw zawiera: 
szczotka do 

czyszczenia, kolor: 
czerwony; szczotka 

z zaworem do 
czyszczenia endoskopu, 

kolor: czerwony

50

3FRIN550226 3,0 2500 2 końcówki + 
1 środkowy, w tym 

plastikowa końcówka, 
Kolor: czerwony

50

3FRIN550228 6,0 2500 2 końcówki + 
1 środkowy, w tym 

plastikowa końcówka, 
Kolor: niebieski

50
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Stericlin® akcesoria do czyszczenia 
Dla efektywnego wspomagania czyszczenia mechanicznego

Stericlin® uchwyt w użyciu

Art. 3FEDS844102 – 3FEDS844110

Zestaw stericlin® Hydro Soak - Art. 3FRIN556105

Podkładki czyszczące - Art. 3FRIN556120

Podkładki czyszczące - Art. 3FRIN556125

NEW

Akcesoria do czyszczenia stericlin® ułatwiają wykonywanie różnych 
czynności związanych z czyszczeniem w obrębie AEMP.

Minimalizując niewyczyszczone obszary, otwieracze stericlin® są 
nieodzowną pomocą w skutecznym czyszczeniu. Czyszczenie i 
dezynfekcja kleszczy, instrumentów bez możliwości demontowania 
z rękojeściami pierścieniowymi, wzierników i innych instrumentów 
nieotwierających się samodzielnie jest szczególnym wyzwaniem w 
krytycznych obszarach, takich jak przeguby lub części szczęk.

Zestawy stericlin® Hydro Soak Sets pomagają w transporcie, 
przechowywaniu, a także utrzymaniu wilgoci dystalnych końcówek 
instrumentów laparoskopowych oraz ramion EndoWrist®.

Ze względu na swoje właściwości materiałowe, nasze podkładki 
czyszczące są wszechstronne i idealnie nadają się do: szlifowania, 
polerowania rdzy nalotowej oraz powierzchni utlenionych, takich jak stoły 
robocze, wózki transportowe czy komory sterylizacyjne. Przeznaczone do 
stali, stali nierdzewnej i aluminium.

Nr art. Opis Wymiary 
(mm)

Opakowanie 
handlowe 
(sztuka)

3FEDS844100 Uchwyt do nie samomocujących kleszczy 
do kości i wzierników, ze stali nierdzewnej 

z silikonową osłoną, Kolor: biały

40 1

3FEDS844108 Uchwyt do nie samomocujących kleszczy 
do kości i wzierników, ze stali nierdzewnej 

z silikonową osłoną, Kolor: żółty

50 1

3FEDS844106 Uchwyt do nie samomocujących kleszczy 
do kości i wzierników , ze stali nierdzewnej 

z silikonową osłoną, Kolor: niebieski

60 1

3FEDS844102 Uchwyt do nie samomocujących kleszczy 
do kości i wzierników , ze stali nierdzewnej 

z silikonową osłoną, Kolor: czerwony

70 1

3FEDS844110 Uchwyt do nie samomocujących kleszczy 
do kości i wzierników, ze stali nierdzewnej 

z silikonową osłoną, Kolor: zielony

80 1

3FEDS844104 Uchwyt na instrumenty z okrągłym 
uchwytem, ze stali nierdzewnej

1

3FRIN556105 Stericlin® Hydro Soak Set, do transportu, 
przechowywania i utrzymywania wilgoci 

dystalnych końcówek instrumentów 
laparoskopowych oraz ramion 

EndoWrist®, do jednorazowego użytku

20

3FRIN556107 Zestaw stericlin® Hydro Soak Set, 
do transportu, przechowywania i 

nawadniania kleszczyków bipolarnych, 
jednorazowego użytku

20

3FRIN556120 Podkładki czyszczące – grube, do 
usuwania plam i rdzy, 

Kolor: brązowy

150 x 100 3

3FRIN556125 Podkładki czyszczące – cienkie, do 
usuwania plam i rdzy, 

Kolor: szary

150 x 100 3
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Wskaźniki do monitorowania procesu czyszczenia i sterylizacji i do 
uzupełnienia dokumentacji procesowej w zakresie parametrów

• Systemy testowe Bowie-Dick

• BMS 1200 batch monitoring system

• Paski wskaźnikowe Typu 6 – Typu 1

Systemy wskaźnikowe



Pakiet Bowie-Dick stericlin® do testowania jednorazowego
Bardzo łatwe posługiwanie się testem penetracji pary wodnej – DIN EN 
ISO 11140-4

Nasz test Bowie-Dick stericlin® jednokrotnego użytku pozwala na 
codzienną kontrolę poprawnego funkcjonowania i jakości posiadanego 
sterylizatora parowego. Na szczególną uwagę zasługuje prostota 
posługiwania się testem:

• Pakiet testowy umieścić w sterylizatorze
• Przeprowadzić program Bowie-Dick
• Wyjąć arkusz testowy
• Sprawdzić wynik

Przy całkowitej penetracji wodnej wskaźnik zmienia równomiernie barwę 
z niebieskiej na różową. Gdy urządzenie funkcjonuje wadliwie, zmiana 
barwy jest nierównomierna. 

Wskaźniki stericlin® nie zawierają metali ciężkich ani substancji 
toksycznych. Po zmianie koloru barwa wskaźnika nie ulega dalszej 
zmianie. Pozwala to na prowadzenie absolutnie pewnej dokumentacji.

Znak jakości Kitemark brytyjskiego instytutu British Standards Institution 
(BSI)

Renomowany, międzynarodowy instytut badawczy potwierdza 
zgodność naszego pakietu Bowie-Dick jednokrotnego użytku ze ścisłymi 
wymogami normy DIN EN ISO 11140-4.

Nr art. Opis Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSKS611102 Pakiet Bowie-Dick do testowania 

jednorazowego
40

Oryginalny arkusz testowy

Karta testowa dla niepowodzenia

Bowie-Dick do testowania jednorazowego

Karta testowa dla powodzenia
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Paski wskaźnikowe Typu 6 (STEAM) stericlin®

Emulacyjne wskaźniki do nadzorowania pakietów według DIN EN 
ISO 11140-1

Nasze paski wskaźnikowe stericlin® Typu 6 sprawdzają procesy sterylizacji 
pod kątem wystarczającego oddziaływania pary (para, temperatura 
i czas) wewnątrz opakowań lub w innych wybranych miejscach. Tylko 
dotrzymanie wszystkich parametrów zapewni prawidłową zmianę 
barwy. Natomiast wszystkie błędy zostaną bezwzględnie wykazane. W 
obrębie jednego wsadu można sprawdzać niezależnie od siebie różne 
systemy barier sterylnych. 

Paski wskaźnikowe są łatwe w obsłudze:
•  Umieścić w wybranych miejscach wsadu (w przezroczystych 

opakowaniach, w opakowaniach w arkuszach, kontenerach itp.)
• Wykonać program sterylizacji
• Wyjąć pasek wskaźnikowy
• Sprawdzić wynik

Przy dostatecznej penetracji parą wskaźnik zmienia swoją barwę 
z niebieskiej na różową; jeżeli zmiana koloru nie jest całkowita, to 
sterylizator nie funkcjonuje poprawnie.

Paski wskaźnikowe stericlin® spełniają wymagania normy DIN EN ISO 
11140-1 dla opisanego tam Typu 6 (emulatory). Spełnienie wymagań 
dotyczących wydajności zapewniamy przy pomocy bardzo
precyzyjnego, kontrolnego rezystometru. Dzięki temu gwarantujemy 
zgodność z normami i absolutną niezmienność produktu.

Wskaźniki stericlin® nie zawierają metali ciężkich ani substancji 
toksycznych. Po zmianie koloru barwa wskaźnika nie ulega dalszej 
zmianie. Pozwala to na prowadzenie absolutnie pewnej dokumentacji.

Nr art. Opis Wielkość Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSKS645102 134 °C – 3,5 min. 80 × 30 mm 500

3FSKS645104 132 °C – 4 min. 80 × 30 mm 500

3FSKS645105 134°C - 4 min. 80 × 30 mm 500

3FSKS645106 134 °C – 5,3 min. 80 × 30 mm 500

3FSKS645108 134 °C – 7 min. 80 × 30 mm 500

3FSKS645112 134 °C – 18 min. 80 × 30 mm 500

Paski wskaźnikowe Typu 6
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Nasze paski wskaźnikowe stericlin® Typu 5 sprawdzają procesy sterylizacji 
pod kątem wystarczającego oddziaływania pary (para, temperatura 
i czas) wewnątrz opakowań lub w innych wybranych miejscach. 
Wytyczne dla nich wynikają z zachowania biologicznych wskaźników. 
W obrębie jednego wsadu można sprawdzać niezależnie od siebie 
różne systemy barier sterylnych. Wskaźnik Typu 5 jest szczególnie 
korzystny wtedy, gdy przygotowywane do użytku produkty medyczne są 
sterylizowane zarówno w temperaturze 121 °C, jak i 134 °C.

Paski wskaźnikowe są łatwe w obsłudze:
•  Umieścić w wybranych miejscach wsadu (w przezroczystych 

opakowaniach, w opakowaniach w arkuszach, kontenerach itp.)
• Wykonać program sterylizacji
• Wyjąć pasek wskaźnikowy
• Sprawdzić wynik

Przy dostatecznej penetracji parą wskaźnik zmienia swoją barwę 
z niebieskiej na różową; jeżeli zmiana koloru nie jest całkowita, to 
sterylizator nie funkcjonuje poprawnie. 

Paski wskaźnikowe stericlin® spełniają wymagania normy DIN EN ISO 
11140-1 dla opisanego tam Typu 5 (integratory). Spełnienie wymagań 
dotyczących wydajności zapewniamy przy pomocy bardzo 
precyzyjnego, kontrolnego rezystometru. Dzięki temu gwarantujemy 
zgodność z normami i absolutną niezmienność produktu.

Wskaźniki stericlin® nie zawierają metali ciężkich ani substancji 
toksycznych. Po zmianie koloru barwa wskaźnika nie ulega dalszej 
zmianie. Pozwala to na prowadzenie absolutnie pewnej dokumentacji.

Paski wskaźnikowe Typu 5 (STEAM) stericlin®

Integrujące wskaźniki do nadzorowania pakietów według DIN EN ISO 11140-1

Nr art. Opis Wielkość Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSKS646102 134 °C/121 °C 80 × 30 mm 500

Paski wskaźnikowe Typu 5
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Paski wskaźnikowe Typu 4

pod kątem wystarczającego oddziaływania pary, temperatury i 
czasu wewnątrz opakowań lub w innych wybranych miejscach. Tylko 
dotrzymanie wszystkich parametrów zapewni prawidłową zmianę 
barwy. Natomiast wszystkie błędy zostaną bezwzględnie wykazane. W 
obrębie jednego wsadu można sprawdzać niezależnie od siebie różne 
systemy barier sterylnych. 

Paski wskaźnikowe są łatwe w obsłudze:
•  Umieścić w wybranych miejscach wsadu (w przezroczystych 

opakowaniach, w opakowaniach w arkuszach, kontenerach itp.)
• Wykonać program sterylizacji
• Wyjąć pasek wskaźnikowy
• Sprawdzić wynik

Przy dostatecznej penetracji parą wskaźnik zmienia swoją barwę 
z niebieskiej na różową; jeżeli zmiana koloru nie jest całkowita, to 
sterylizator nie funkcjonuje poprawnie. 

Paski wskaźnikowe stericlin® spełniają wymagania normy DIN EN ISO 
11140-1 dla opisanego tam Typu 4 (wskaźniki wieloparametrowe). 
Spełnienie wymagań dotyczących wydajności zapewniamy przy 
pomocy bardzo precyzyjnego rezystometru do celów kontrolnych. Dzięki 
temu gwarantujemy zgodność z normami i absolutną niezmienność 
produktu.

Wskaźniki stericlin® nie zawierają metali ciężkich ani substancji 
toksycznych. Po zmianie koloru barwa wskaźnika nie ulega dalszej 
zmianie. Pozwala to na prowadzenie absolutnie pewnej dokumentacji.

Nr art. Opis Wielkość Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSKS647102 134 °C – 3,5 min. 80 × 30 mm 500

3FSKS647106  134 °C – 5,3 min./
 121 °C – 15 min.

80 × 30 mm 500

Paski wskaźnikowe Typu 4 (STEAM) stericlin®

Wieloparametrowe wskaźniki według EN ISO 11140-1
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Nasze paski wskaźnikowe stericlin® Typu 4 sprawdzają procesy sterylizacji



3FSKS650102 

3FSKS650104

3FSKS650106 

Paski wskaźnikowe stericlin® Typu 1 pozwalają na prostą kontrolę 
sterylizacji i na dokumentowanie. Te paski wskaźnikowe są dostępne 
dla sterylizacji STEAM, EO i FORM. Jako wskaźniki procesu sterylizacji 
pomagają one rozpoznać produkty wysterylizowane i niesterylne. 

Pola opisowe dla wsadu, sterylizatora, zawartości, daty ważności, 
oceny wyniku procesu sterylizacji (OK/Fail) oraz pole do podpisu są 
nadrukowane na paskach wskaźnikowych stericlin® Typu 1.

Paski wskaźnikowe stericlin® spełniają wymagania normy DIN EN ISO 
11140-1 dla opisanego tam Typu 1 (wskaźnik procesu sterylizacji).

Nr art. Opis Wielkość Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSKS650102 STEAM, samoprzylepne 150 × 30 mm 250

3FSKS650104 STEAM 150 × 30 mm 250

3FSKS650106 FORM 150 × 30 mm 250

Paski wskaźnikowe stericlin® Typu 1 (STEAM)
Wskaźniki procesu według DIN EN ISO 11140-1

30



Do każdego zastosowania odpowiednia kombinacja materiałów

• Przezroczyste torebki papierowo-foliowe

• Przezroczyste opakowania włókninowo-foliowe

• Przezroczyste opakowania stericlin® z włókniny DuPont™ Tyvek® i folii

Przezroczyste opakowania



Nr art. Wielkość w cm 
(szerokość × długość)

Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FKFB210102 5,5 × 20 2000

3FKFB210104 5,5 × 25 2000

3FKFB210106 7,5 × 15 2000

3FKFB210108 7,5 × 20 2000

3FKFB210110 7,5 × 25 2000

3FKFB210112 7,5 × 30 2000

3FKFB210114 10 × 15 2000

3FKFB210116 10 × 20 2000

3FKFB210118 10 × 25 2000

3FKFB210120 10 × 30 2000

3FKFB210122 10 × 36 1000

3FKFB210124 10 × 40 1000

3FKFB210126 10 × 52 1000

3FKFB210128 12,5 × 25 2000

3FKFB210130 12,5 × 30 2000

3FKFB210131 12,5 × 35 1000

3FKFB210132 12,5 × 40 1000

3FKFB210134 12,5 × 52 1000

3FKFB210136 15 × 20 1000

3FKFB210138 15 × 27 1000

3FKFB210140 15 × 30 1000

3FKFB210142 15 × 38 1000

3FKFB210143 15 × 50 1000

3FKFB210144 15 × 61 1000

3FKFB210146 16 × 22 1000

Przezroczyste torebki stericlin® spełniają wymagania norm DIN EN 
ISO 11607 i DIN 868-5 i są uniwersalnym systemem opakowaniowym 
do sterylizacji. Można w nie zapakować prawie wszystkie lekkie i 
umiarkowanie ciężkie instrumenty. Odporny na sterylizację, mocny papier 
o gramaturze 70 g/m2 tworzy skuteczną barierę przeciwko zarazkom, 
jednocześnie jest jednak przepuszczalny dla powietrza, pary i gazów 
używanych do sterylizacji. Poza obszarem przeznaczonym do pakowania 
nadrukowane są trzy wskaźniki: STEAM, EO i FORM.

Sprawdzona jakość
Nasze przezroczyste opakowania stericlin® z papieru o gramaturze 
70 g/m2 wyraźnie wyróżniają się na tle typowo dostępnych w handlu 
opakowań z papieru o gramaturze 60 g/m2 jakością, wytrzymałością i 
zapasem bezpieczeństwa.

Przezroczyste torebki papierowo-foliowe stericlin®, płaskie
Niezawodna sterylizacja – różne wielkości – DIN EN ISO 11607
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Nr art. Wielkość w cm 
(szerokość × długość)

Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FKFB210148 20 × 27 1000

3FKFB210150 20 × 40 1000

3FKFB210152 20 × 61 1000

3FKFB210154 21 × 33 1000

3FKFB210156 22 × 30 1000

3FKFB210158 22 × 35 1000

3FKFB210160 22 × 42 1000

3FKFB210162 25 × 38 1000

3FKFB210164 25 × 40 1000

3FKFB210166 25 × 42 1000

3FKFB210168 25 × 48 500

3FKFB210170 27 × 45 500

3FKFB210172 30 × 42 500

3FKFB210174 30 × 57 500

3FKFB210176 32 × 50 500

3FKFB210178 36 × 58 500

3FKFB210180 38 × 50 500

3FKFB210182 42 × 50 500

3FKFB210184 42 × 61 500

Przezroczyste torebki papierowo-foliowe stericlin®, płaskie
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Nr art. Wielkość w cm 
(szerokość × fałdą × długość)

Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FKSB220102 10 × 5 × 30 2000

3FKSB220104 10 × 5 × 40 2000

3FKSB220106 15 × 5 × 28 1000

3FKSB220108 15 × 5 × 40 1000

3FKSB220110 20 × 5 × 40 1000

3FKSB220112 20 × 5 × 48 500

3FKSB220114 25 × 6,5 × 48 500

3FKSB220116 30 × 6,5 × 61 500

3FKSB220118 41 × 6,5 × 61 500

Przezroczyste torebki papierowo-foliowe stericlin®, z fałdą
Niezawodna sterylizacja – różne wielkości – DIN EN ISO 11607

Przezroczyste torebki stericlin® spełniają wymagania norm DIN EN 
ISO 11607 i DIN 868-5 i są uniwersalnym systemem opakowaniowym 
do sterylizacji. Można w nie zapakować prawie wszystkie lekkie i 
umiarkowanie ciężkie instrumenty. Odporny na sterylizację, mocny 
papier o gramaturze 70 g/m2 tworzy skuteczną barierę przeciwko 
zarazkom, jednocześnie jest jednak przepuszczalny dla powietrza, pary 
i gazów używanych do sterylizacji. Poza obszarem przeznaczonym do 
pakowania nadrukowane są trzy wskaźniki: STEAM, EO i FORM.

Sprawdzona jakość
Nasze przezroczyste opakowania stericlin® z papieru o gramaturze 
70 g/m2 wyraźnie wyróżniają się na tle typowo dostępnych w handlu 
opakowań z papieru o gramaturze 60 g/m2 jakością, wytrzymałością i 
zapasem bezpieczeństwa.
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Przezroczyste rękawy papierowo-foliowe stericlin®, płaskie
Niezawodna sterylizacja – różne wielkości – DIN EN ISO 11607

Przezroczyste rękawy stericlin® spełniają wymagania norm DIN EN 
ISO 11607 i DIN 868-5 i są uniwersalnym systemem opakowaniowym 
do sterylizacji. Można w nie zapakować prawie wszystkie lekkie i 
umiarkowanie ciężkie instrumenty. Odporny na sterylizację, mocny 
papier o gramaturze 70 g/m2 tworzy skuteczną barierę przeciwko 
zarazkom, jednocześnie jest jednak przepuszczalny dla powietrza, pary 
i gazów używanych do sterylizacji. Poza obszarem przeznaczonym do 
pakowania nadrukowane są trzy wskaźniki: STEAM, EO i FORM.

Sprawdzona jakość
Nasze przezroczyste opakowania stericlin® z papieru o gramaturze 
70 g/m2 wyraźnie wyróżniają się na tle typowo dostępnych w handlu 
opakowań z papieru o gramaturze 60 g/m2 jakością, wytrzymałością i 
zapasem bezpieczeństwa.

Nr art. Szerokość w cm Długość Zawartość 
kartonu 
(rolki)

3FKFS230102 5 200 m 6

3FKFS230104 7,5 200 m 4

3FKFS230106 10 200 m 3

3FKFS230108 12,5 200 m 2

3FKFS230110 15 200 m 2

3FKFS230112 20 200 m 2

3FKFS230114 25 200 m 2

3FKFS230116 30 200 m 1

3FKFS230117 35 200 m 1

3FKFS230118 38 200 m 1

3FKFS230119 40 200 m 1

3FKFS230120 42 200 m 1
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Przezroczyste rękawy papierowo-foliowe stericlin®, z fałdą
Niezawodna sterylizacja – różne wielkości – DIN EN ISO 11607

Przezroczyste rękawy stericlin® spełniają wymagania norm DIN EN 
ISO 11607 i DIN 868-5 i są uniwersalnym systemem opakowaniowym 
do sterylizacji. Można w nie zapakować prawie wszystkie lekkie i 
umiarkowanie ciężkie instrumenty. Odporny na sterylizację, mocny 
papier o gramaturze 70 g/m2 tworzy skuteczną barierę przeciwko 
zarazkom, jednocześnie jest jednak przepuszczalny dla powietrza, pary 
i gazów używanych do sterylizacji. Poza obszarem przeznaczonym do 
pakowania nadrukowane są trzy wskaźniki: STEAM, EO i FORM.

Sprawdzona jakość
Nasze przezroczyste opakowania stericlin® z papieru o gramaturze 
70 g/m2 wyraźnie wyróżniają się na tle typowo dostępnych w handlu 
opakowań z papieru o gramaturze 60 g/m2 jakością, wytrzymałością i 
zapasem bezpieczeństwa.

Nr art. Wielkość w cm 
(szerokość x fałda)

Długość Zawartość 
kartonu 
(rolki)

3FKSS230204  7,5 × 2,5 100 m 4

3FKSS230206  10 × 5 100 m 3

3FKSS230210  15 × 5 100 m 2

3FKSS230212  20 × 5 100 m 2

3FKSS230214  25 × 6,5 100 m 2

3FKSS230216  30 × 6,5 100 m 1

3FKSS230218  38 × 8,0 100 m 1

3FKSS230220  42 × 8,0 100 m 1
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Przezroczyste opakowania włókninowo-foliowe stericlin®

Idealne do dużych przedmiotów – duża przepuszczalność pary – DIN EN 
ISO 11607

Te przezroczyste opakowania stericlin® składają się z włókniny o 
gramaturze 56 g/m² połączoną przez zgrzanie z folią zespoloną. Trzy 
wskaźniki procesu sterylizacji STEAM (para wodna), EO (tlenkiem

etylenu) i FORM (formaldehydem) są nadrukowane poza przestrzenią 
przeznaczoną do pakowania. Nasz system łączy w sobie zalety i 
właściwości miękkich opakowań (z włóknin) z łatwością użytkowania

opakowań przezroczystych. Przy tym wysoka przepuszczalność powietrza 
i pary wodnej umożliwiają zastosowanie tych opakowań do dużych 
przedmiotów. Mechaniczna wytrzymałość pozwala na

pakowanie nawet ciężkich instrumentów. Przezroczyste opakowania 
stericlin® spełniają wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN EN 868-5.

Nr art. Wykonanie Wielkość 
(szerokość × długość)

Zawartość 
kartonu

3FKFB240105 Torebka 27 × 36 cm 500 szt.

3FKFB240110 Torebka 32 × 45 cm 500 szt.

3FKFB240115 Torebka 40 × 52 cm 250 szt.

3FKFB240120 Torebka 50 × 60 cm 250 szt.

3FKFB240125 Torebka 57 × 72 cm 250 szt.

3FKFS240212 Rękaw 20 cm/100 m 2 rolki

3FKFS240220 Rękaw 42 cm/100 m 1 rolka
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Przezroczyste opakowania stericlin® z włókniny  
DuPont™ Tyvek® i folii
Idealne do instrumentów termolabilnych – otwierania przez odklejanie bez 
ryzyka pylenia – DIN EN ISO 11607

Jakość przezroczystych opakowań stericlin® z włókniny Tyvek® i folii 
zespolonej jest w decydującym stopniu uzależniona od doboru 
materiału. Dlatego używamy wyłącznie najmocniejszego w medycynie 
papieru Tyvek®: Typu 1073 B o gramaturze 75 g/m². Nasz system 
bariery sterylnej wyróżniają znakomite właściwości barierowe przed 
zarazkami, bakteriami i wilgocią oraz ekstremalnie wysoka odporność 
na przebicie i rozdarcie, jak również bezpyłowe otwieranie. Tyvek® i 
stosowana folia zespolona nadają się optymalnie do sterylizacji plazmą 
niskotemperaturową (VH2O2), gazem (EO), formaldehydem (FORM) 
oraz do sterylizacji radiacyjnej. Dwa wskaźniki procesu sterylizacji VH2O2 
(PLAZMA) i EO (tlenek etylenu) są nadrukowane poza przestrzenią 
przeznaczoną do pakowania. Dla sterylizacji gazowej system bariery 
sterylnej stericlin® jest najlepszym wyborem, ponieważ Tyvek® i folia 
zespolona praktycznie nie absorbują toksycznych gazów a zawartość 
resztkowa leży znacznie poniżej dozwolonych wartości granicznych. 
Przezroczyste opakowania stericlin® spełniają wymagania norm DIN EN 
ISO 11607 i DIN EN 868-9.

W przypadku dodatkowych wariantów (kombinacje materiałów/
rozmiary) prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży pod adresem 
contact@stericlin.com.

Nr art. Wykonanie Wielkość  
(szerokość × dłu-

gość)

Zawartość 
kartonu

3FKFB250105 Torebka 7,5 × 20 cm 1000 szt.

3FKFB250110 Torebka 10 × 27 cm 500 szt.

3FKFB250115 Torebka 15 × 30 cm 500 szt.

3FKFB250120 Torebka 20 × 40 cm 500 szt.

3FKFB250125 Torebka 25 × 48 cm 500 szt.

3FKFS250204 Rękaw 7,5 cm/100 m 2 rolki

3FKFS250206 Rękaw 10 cm/100 m 2 rolki

3FKFS250210 Rękaw 15 cm/100 m 1 rolka

3FKFS250212 Rękaw 20 cm/100 m 1 rolka

3FKFS250214 Rękaw 25 cm/100 m 1 rolka

3FKFS250216 Rękaw 30 cm/100 m 1 rolka

3FKFS250218 Rękaw 38 cm/100 m 1 rolka

3FKFS250222 Rękaw 50 cm/100 m 1 rolka
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Ekonomiczność miękkich opakowań przekona również Państwa!

Zalety opakowań w arkuszach stericlin®, takie jak 
ekonomiczność i niewielkie zapotrzebowanie na miejsce 
magazynowe, mówią same za siebie.Opakowania w 
arkuszach ułatwiają usuwanie powietrza, penetrację 
pary i suszenie po sterylizacji parowej oraz są doskonałym 
systemem barier sterylnych również w innych metodach 
sterylizacji. Oferujemy Państwu najróżniejsze wersje 
opakowań miękkich, w wielu formatach, kolorach i 
kombinacjach – odpowiednio do Państwa wymagań 
i metod sterylizacji. Opakowania w arkuszach stericlin®

spełniają wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN EN 868-2.

• Arkusz podwójny SMS/SMS
• Arkusz podwójny SMS/włóknina
• SMS/SMS interleaved
• Opakowania w arkuszach SMS/włóknina interleaved
• Opakowania w arkuszach włóknina/włóknina

interleaved
• Opakowania w arkuszach z polipropylenu (SMS)
• Opakowania w arkuszach z włókniny
• Papier krepowy w arkuszach

Opakowania w arkuszach



Arkusz podwójny SMS/SMS stericlin®

Innowacyjne opakowanie arkuszowe – DIN EN ISO 11607

Innowacyjny arkusz zespolony stericlin® spełnia wymagania norm DIN 
EN ISO 11607 oraz DIN EN 868-2 i łączy ze sobą dwa różne, wykonane 
z polipropylenu, opakowania w arkuszach: arkusz niebieskiej włókniny 
polipropylenowej SMMS 60g i arkusz zielonej polipropylenowej włókniny 
SSMMS 47g z włókien tworzywa sztucznego, które zostały ze sobą 
zgrzane na dwóch bokach. Uszkodzenia opakowania można łatwiej 
rozpoznać dzięki różnym kolorom arkusza wewnętrznego (zielonego) i 
zewnętrznego (niebieskiego).

Opakowania stericlin® w arkuszach z polipropylenu (SMS) są bardzo 
odpornymi na rozerwanie, wytrzymałymi i doskonale poddającymi się 
drapowaniu włókninami z czystych włókien ze sztucznego tworzywa, 
które nadają się na wszystkie rodzaje opakowań arkuszowych. 
Nasze polipropylenowe włókniny składają się z wielu warstw włókien 
spunbond (S) i meltblown (M). Warstwy spunbond zapewniają niezwykłą 
elastyczność i podatność na drapowanie, podczas gdy warstwy 
meltblown tworzą efektywną barierę dla zarazków.Sterilisation Products 
(ASP).

Nr art. Materiał Wielkość 
w cm

Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FDOP381206 SMMMS niebieska 43g/SMMMS zielona 43g 60 × 60 125

3FDOP381208 SMMMS niebieska 43g/SMMMS zielona 43g 75 × 75 75

3FDOP381212 SMMMS niebieska 43g/SMMMS zielona 43g 90 × 90 50

3FDOP381214 SMMMS niebieska 43g/SMMMS zielona 43g 100 × 100 50

3FDOP381218 SMMMS niebieska 43g/SMMMS zielona 43g 120 × 120 50

3FDOP381226 SMMMS niebieska 43g/SMMMS zielona 43g 140 × 140 25

3FDOP383206 SMMMS niebieska 50g/SMMMS zielona 50g 60 × 60 125

3FDOP383208 SMMMS niebieska 50g/SMMMS zielona 50g 75 × 75 50

3FDOP383212 SMMMS niebieska 50g/SMMMS zielona 50g 90 × 90 50

3FDOP383214 SMMMS niebieska 50g/SMMMS zielona 50g 100 × 100 50

3FDOP383218 SMMMS niebieska 50g/SMMMS zielona 50g 120 × 120 50

3FDOP383226 SMMMS niebieska 50g/SMMMS zielona 50g 140 × 140 25

3FDOP385206 SMMMS niebieska 60g/SMMMS zielona 60g 60 × 60 125

3FDOP385208 SMMMS niebieska 60g/SMMMS zielona 60g 75 × 75 50

3FDOP385212 SMMMS niebieska 60g/SMMMS zielona 60g 90 × 90 50

3FDOP385214 SMMMS niebieska 60g/SMMMS zielona 60g 100 × 100 50

3FDOP385218 SMMMS niebieska 60g/SMMMS zielona 60g 120 × 120 25

3FDOP385226 SMMMS niebieska 60g/SMMMS zielona 60g 140 × 140 25

Arkusz podwójny SMMMS/SMMMS
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Arkusz podwójny SMS/włóknina stericlin®

Innowacyjne opakowanie arkuszowe – DIN EN ISO 11607

Innowacyjny arkusz zespolony stericlin® spełnia wymagania norm DIN 
EN ISO 11607 oraz DIN EN 868-2 i łączy ze sobą dwa różne, wykonane 
z polipropylenu, opakowania w arkuszach: arkusz niebieskiej włókniny 
polipropylenowej SMS z włókien ze sztucznego tworzywa i arkusz 
zielonej włókniny z włókien celulozowych i z tworzywa sztucznego, które 
zostały ze sobą zgrzane na dwóch bokach. Pozwala to na perfekcyjne 
wykorzystanie zalet obu tych materiałów.

Ekstremalna stabilność niebieskiego materiału SMS zostaje połączona 
z właściwościami mieszanych włókien zielonej włókniny, co sprzyja 
całkowitemu wysuszeniu wilgoci pozostałej po sterylizacji. Ponadto, 
dzięki różnym kolorom arkusza wewnętrznego (zielonego) i zewnętrznego 
(niebieskiego), można łatwiej rozpoznać uszkodzenia opakowania.

SMMS 47g/włóknina zielona 57g

SSMMS 55g/włóknina zielona 67g

Nr art. Materiał Wielkość 
w cm

Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FDOP372208 SMMS 47g/włóknina zielona 57g 75 × 75 120

3FDOP372212 SMMS 47g/włóknina zielona 57g 90 × 90 100

3FDOP372214 SMMS 47g/włóknina zielona 57g 100 × 100 100

3FDOP372218 SMMS 47g/włóknina zielona 57g 120 × 120 72

3FDOP372226 SMMS 47g/włóknina zielona 57g 140 × 140 52

3FDOP373208 SSMMS 55g/włóknina zielona 67g 75 × 75 100

3FDOP373212 SSMMS 55g/włóknina zielona 67g 90 × 90 100

3FDOP373214 SSMMS 55g/włóknina zielona 67g 100 × 100 80

3FDOP373218 SSMMS 55g/włóknina zielona 67g 120 × 120 60

3FDOP373226 SSMMS 55g/włóknina zielona 67g 140 × 140 40
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Opakowania w arkuszach naprzemiennie pakowane SMS/SMS
Włóknina polipropylenowa (SMS) 2 kolory – DIN EN ISO 11607

Opakowania stericlin® w arkuszach z polipropylenu (SMS) są bardzo 
odpornymi na rozerwanie, wytrzymałymi i doskonale poddającymi się 
drapowaniu włókninami z czystych włókien ze sztucznego tworzywa, 
które nadają się na wszystkie rodzaje opakowań arkuszowych. 
Nasze polipropylenowe włókniny składają się z wielu warstw włókien 
spunbond (S) i meltblown (M). Warstwy spunbond zapewniają niezwykłą 
elastyczność i podatność na drapowanie, podczas gdy warstwy 
meltblown tworzą efektywną barierę dla zarazków. Przeznaczone są do 
zastosowania w połączeniu dla wszystkich mozliwych metod sterylizacji: 
para wodna, tlenek etyleniu oraz plazmy.

Opakowanie arkuszowe naprzemiennie pakowane stericlin® SMS/SMS 
jest fabrycznie spakowane w dwa następujące po sobie kolory: niebieski 
i zielony,co powoduje wygodę użytkowania. Różne kolory od strony 
zewnętrznej i wewnętrznej powodują łatwą identyfi kację uszkodzonego 
opakowania.

Generalnie zalecamy wykonywanie podwójnych opakowań przez 
dwie, następujące bezpośrednio po sobie czynności pakowania. Tylko 
w ten sposób można uzyskać skuteczne podwójne opakowanie, które 
podczas wypakowania pozwala na redukcję zarazków i zapewnia 
aseptyczną prezentację.

SMMMS niebieski 43g/SMMMS zielony 43g

Nr art. Materiał Wielkość w 
cm

Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FITL381106 SMMMS niebieski 43g/

SMMMS zielony 43g
60 × 60 150

3FITL381108 SMMMS niebieski 43g/
SMMMS zielony 43g

75 × 75 150

3FITL381112 SMMMS niebieski 43g/
SMMMS zielony 43g

90 × 90 150

3FITL381114 SMMMS niebieski 43g/
SMMMS zielony 43g

100 × 100 150

3FITL381118 SMMMS niebieski 43g/
SMMMS zielony 43g

120 × 120 100

3FITL381126 SMMMS niebieski 43g/
SMMMS zielony 43g

140 × 140 100
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Opakowania w arkuszach SMS/włóknina interleaved 
stericlin®

Dwa rodzaje włókniny i wiele zalet – DIN EN ISO 11607

Opakowania w arkuszach stericlin® interleaved spełniają wymagania 
norm DIN EN ISO 11607 oraz DIN EN 868-2 i łączą ze sobą dwa różne 
materiały: arkusz niebieskiej włókniny polipropylenowej SMS z włókien ze 
sztucznego tworzywa i arkusz zielonej włókniny z włókien celulozowych i 
z tworzywa sztucznego, które naprzemiennie układano w stosy. Pozwala 
to na perfekcyjne wykorzystanie zalet obu tych materiałów.

Ekstremalna stabilność niebieskiego materiału SMS zostaje połączona 
z właściwościami mieszanych włókien zielonej włókniny, co sprzyja 
całkowitemu wysuszeniu wilgoci pozostałej po sterylizacji. Ponadto, 
dzięki różnym kolorom arkusza wewnętrznego (zielonego) i zewnętrznego 
(niebieskiego) można łatwiej rozpoznać uszkodzenia opakowania.

Generalnie zalecamy wykonywanie podwójnych opakowań przez 
dwie, następujące bezpośrednio po sobie czynności pakowania. Tylko 
w ten sposób można uzyskać skuteczne podwójne opakowanie, które 
podczas wypakowania pozwala na redukcję zarazków i zapewnia 
aseptyczną prezentację.

Nr art. Materiał Wielkość 
w cm

Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FITL370108 SSMMS 43g/włóknina zielona 57g 75 × 75 200

3FITL370114 SSMMS 43g/włóknina zielona 57g 100 × 100 200

3FITL370118 SSMMS 43g/włóknina zielona 57g 120 × 120 120

3FITL370126 SSMMS 43g/włóknina zielona 57g 140 × 140 120

3FITL375108 SMMS 60g/włóknina zielona 67g 75 × 75 200

3FITL375114 SMMS 60g/włóknina zielona 67g 100 × 100 160

3FITL375118 SMMS 60g/włóknina zielona 67g 120 × 120 120

3FITL375126 SMMS 60g/włóknina zielona 67g 140 × 140 80

SSMMS 43g/włóknina zielona 57g

SMMS 60g/włóknina zielona 67g
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Opakowania w arkuszach włóknina/włóknina interleaved 
stericlin®

Włóknina w dwóch kolorach – DIN EN ISO 11607

Włóknina stericlin® o gramaturze 52g jest materiałem charakteryzującym 
się bardzo dobrą zdolnością drapowania przy jednoczesnej bardzo 
dużej stabilności mechanicznej. Spełnia ona wymagania norm DIN 
EN ISO 11607 i DIN EN 868-2 i nadaje się do pakowania wyrobów 
medycznych jak sita instrumentowe lub bielizna. Mieszane włókna 
włókniny (celulozowe i z tworzyw sztucznych) sprzyjają całkowitemu 
wysuszeniu wilgoci pozostałej po sterylizacji. 

Pakowanie w arkusze interleaved stericlin® oferuje wiele zalet. 
Uszkodzenia opakowania można łatwiej rozpoznać dzięki różnym 
kolorom arkusza wewnętrznego i zewnętrznego. Ponieważ niebieskie 
i zielone arkusze są ułożone na stosach naprzemiennie, nie trzeba 
zestawiać ze sobą arkuszy wyjmowanych z różnych kartonów. 

Generalnie zalecamy wykonywanie podwójnych opakowań przez 
dwie, następujące bezpośrednio po sobie czynności pakowania. Tylko 
w ten sposób można uzyskać skuteczne podwójne opakowanie, które 
podczas wypakowania pozwala na redukcję zarazków i zapewnia 
aseptyczną prezentację.

Nr art. Materiał Wielkość w cm Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FITL340108 Włóknina niebieska 52g/

włóknina zielona 52g
75 × 75 200

3FITL340112 Włóknina niebieska 52g/
włóknina zielona 52g

90 × 90 200

3FITL340114 Włóknina niebieska 52g/
włóknina zielona 52g

100 × 100 200

3FITL340118 Włóknina niebieska 52g/
włóknina zielona 52g

120 × 120 100

3FITL340120 Włóknina niebieska 52g/
włóknina zielona 52g

120 × 140 100

Włóknina niebieska 52g/włóknina zielona 52g
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Opakowania w arkuszach stericlin® z polipropylen (SMS)
Do każdego zastosowania odpowiednia gramatura – DIN EN ISO 11607

Opakowania stericlin® w arkuszach z polipropylenu (SMS) są bardzo 
odpornymi na rozerwanie, wytrzymałymi i doskonale poddającymi się 
drapowaniu włókninami z czystych włókien ze sztucznego tworzywa. 
Im większa gramatura włókniny, tym odporniejsze jest wykonane z niej 
miękkie opakowanie. Wszystkie opakowania w arkuszach stericlin®

wykonane z polipropylenu (SMS) spełniają wymagania norm DIN EN ISO 
11607 i DIN EN 868-2. 

Nasze polipropylenowe włókniny składają się z wielu warstw włókien 
spunbond (S) i meltblown (M). Warstwy spunbond zapewniają niezwykłą 
elastyczność i podatność na drapowanie, podczas gdy warstwy 
meltblown tworzą efektywną barierę dla zarazków.

Na podwójne opakowania można łączyć ze sobą opakowania z 
SMS, włókniny i papieru krepowego niezależnie od koloru i formatu. 
Przestrzegać metod pakowania opisanych w normie DIN 58953 część 7.

Nr art. Materiał Wielkość
w cm

Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSMS355106 SMMS niebieska 37g 60 × 60 480

3FSMS355108 SMMS niebieska 37g 75 × 75 200

3FSMS355112 SMMS niebieska 37g 90 × 90 200

3FSMS355114 SMMS niebieska 37g 100 × 100 200

3FSMS355118 SMMS niebieska 37g 120 × 120 120

3FSMS355120 SMMS niebieska 37g 120 × 140 120

3FSMS355126 SMMS niebieska 37g 140 × 140 120

3FSMS355127 SMMS niebieska 37g 140 × 190 80

3FSMS360104 SSMMS niebieska/fi oletowa 43g 50 × 50 500

3FSMS360108 SSMMS niebieska/fi oletowa 43g 75 × 75 200

3FSMS360112 SSMMS niebieska/fi oletowa 43g 90 × 90 200

3FSMS360114 SSMMS niebieska/fi oletowa 43g 100 × 100 200

3FSMS360118 SSMMS niebieska/fi oletowa 43g 120 × 120 120

3FSMS360120 SSMMS niebieska/fi oletowa 43g 120 × 140 120

3FSMS360126 SSMMS niebieska/fi oletowa 43g 140 × 140 120

3FSMS360128 SSMMS niebieska/fi oletowa 43g 150 × 190 48

3FSMS365114 SMMS niebieska 60g 100 × 100 104

3FSMS365118 SMMS niebieska 60g 120 × 120 96

3FSMS365126 SMMS niebieska 60g 140 × 140 80

SMMS niebieska 37g

SSMMS niebieska/fioletowa 43g

SMMS niebieska 60g
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Opakowania w arkuszach stericlin® z włókniny
Połączenie włókien celulozowych i włókien sztucznych – DIN EN ISO 11607

Opakowania w arkuszach stericlin® z włókniny charakteryzują się 
bardzo dobrą zdolnością drapowania przy jednoczesnej bardzo dużej 
stabilności mechanicznej. Spełniają one wymagania norm DIN EN ISO 
11607 i DIN EN 868-2 i nadają się do pakowania wyrobów medycznych 
jak sita instrumentowe lub bielizna. Im większa gramatura włókniny, tym 
odporniejsze jest wykonane z niej miękkie opakowanie.

Mieszane włókna włókniny (celulozowe i z tworzyw sztucznych) sprzyjają 
całkowitemu wysuszeniu wilgoci pozostałej po sterylizacji.

Na podwójne opakowania można łączyć ze sobą opakowania z SMS, 
włókniny i papieru krepowego – niezależnie od koloru i formatu. Należy 
przestrzegać metod pakowania opisanych w normie DIN 58953 część 7.

Generalnie zalecamy wykonywanie podwójnych opakowań przez 
dwie, następujące bezpośrednio po sobie czynności pakowania. Tylko 
w ten sposób można uzyskać skuteczne podwójne opakowanie, które 
podczas wypakowania pozwala na redukcję zarazków i zapewnia 
aseptyczną prezentację.

Nr art. Materiał Wielkość w cm Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FVLI330104 Włóknina niebieska 52g 50 × 50 500

3FVLI330106 Włóknina niebieska 52g 60 × 60 500

3FVLI330108 Włóknina niebieska 52g 75 × 75 200

3FVLI330112 Włóknina niebieska 52g 90 × 90 200

3FVLI330114 Włóknina niebieska 52g 100 × 100 200

3FVLI330116 Włóknina niebieska 52g 100 × 140 100

3FVLI330118 Włóknina niebieska 52g 120 × 120 100

3FVLI330120 Włóknina niebieska 52g 120 × 140 100

3FVLI330124 Włóknina niebieska 52g 130 × 150 100

3FVLI330126 Włóknina niebieska 52g 140 × 140 100

3FVLI330128 Włóknina niebieska 52g 150 × 190 100

3FVLI330204 Włóknina zielona 52g 50 × 50 500

3FVLI330206 Włóknina zielona 52g 60 × 60 500

3FVLI330208 Włóknina zielona 52g 75 × 75 200

3FVLI330212 Włóknina zielona 52g 90 × 90 200

3FVLI330214 Włóknina zielona 52g 100 × 100 200

3FVLI330218 Włóknina zielona 52g 120 × 120 100

3FVLI330222 Włóknina zielona 52g 130 × 130 100

3FVLI350106 Włóknina niebieska 59g 60 × 60 500

3FVLI350108 Włóknina niebieska 59g 75 × 75 200

3FVLI350112 Włóknina niebieska 59g 90 × 90 200

3FVLI350114 Włóknina niebieska 59g 100 × 100 200

3FVLI350118 Włóknina niebieska 59g 120 × 120 100

3FVLI350126 Włóknina niebieska 59g 140 × 140 100

Włóknina niebieska 52g

Włóknina zielona 52g

Włóknina niebieska 59g
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Papier krepowy stericlin® w arkuszach
Wyprodukowanego w 100 % z celulozy – DIN EN ISO 11607

Papier krepowy stericlin® jest najbardziej ekonomicznym opakowaniem 
arkuszowym i składa się w 100 % z papieru medycznego 
wyprodukowanego z celulozy. Opakowania arkuszowe nadają się 
szczególnie do pakowania lżejszych instrumentów i zestawów. Materiał 
spełnia wymagania norm DIN EN ISO 11607 i DIN EN 868-2.

Na podwójne opakowania można łączyć ze sobą opakowania z SMS, 
włókniny i papieru krepowego - niezależnie od koloru i formatu. Należy 
przestrzegać metod pakowania opisanych w normie DIN 58953 część 7.

Generalnie zalecamy wykonywanie podwójnych opakowań przez dwie, 
następujące bezpośrednio po sobie czynności pakowania. Tylko w ten 
sposób można uzyskać skuteczne podwójne opakowanie, które podczas 
wypakowania pozwala na redukcję zarazków i zapewnia aseptyczną 
prezentację.

Papier krepowy zielona

Papier krepowy biały

Nr art. Materiał Wielkość w cm Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FPAP310102 Papier krepowy biały 40 × 40 1500

3FPAP310104 Papier krepowy biały 50 × 50 750

3FPAP310106 Papier krepowy biały 60 × 60 750

3FPAP310108 Papier krepowy biały 75 × 75 350

3FPAP310112 Papier krepowy biały 90 × 90 250

3FPAP310114 Papier krepowy biały 100 × 100 250

3FPAP310118 Papier krepowy biały 120 × 120 125

3FPAP310202 Papier krepowy zielona 40 × 40 1500

3FPAP310204 Papier krepowy zielona 50 × 50 750

3FPAP310206 Papier krepowy zielona 60 × 60 750

3FPAP310208 Papier krepowy zielona 75 × 75 350

3FPAP310212 Papier krepowy zielona 90 × 90 250

3FPAP310214 Papier krepowy zielona 100 × 100 250

3FPAP310218 Papier krepowy zielona 120 × 120 125
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Maksymalne bezpieczeństwo podczas procesu sterylizacji

Niezwykle ważne jest zapewnienie 
prawidłowego, bezpiecznego i kompletnego 
procesu dekontaminacji wyrobów medycznych 
oraz walidacja i dokumentowanie sekwencji 
procesu. Ewentualne błędy lub awarie mogą 
prowadzić do poważnych konsekwencji. 
Akcesoria CSSD stericlin® umożliwiają 
niezrównane zapewnienie jakości: najwyższej 
klasy produkty od jednego dostawcy, w tym 
doskonały serwis.

• Taśmy samoprzylepne
• Akcesoria do koszy sitowych
• Akcesoria do kontenerów
• Opakowanie ochronne
• Opaski kablowe
• Kapturki ochronne na narzędzia
• Testy szczelności
• Chusteczki z mikrofi bry
• Worki na odpady z paskiem samoprzylepnym
• Karton do utylizacji

Akcesoria centralna sterylizatornia



Nr art. Opis Wielkość 
 (szerokość × dłu-

gość)

Zawartość 
kartonu

3FKLB410102/
3FKLB410302

beżowa,  
ze wskaźnikiem STEAM

19 mm/50 m 48 rolki

3FKLB410104/
3FKLB410304

beżowa,  
ze wskaźnikiem STEAM

25 mm/50 m 36 rolki

3FKLB410106 niebieska,  
ze wskaźnikiem STEAM

19 mm/50 m 48 rolki

3FKLB410108 beżowa,  
ze wskaźnikiem EO

19 mm/50 m 48 rolki

3FKLB410110 biała,  
ze wskaźnikiem VH2O2  

(PLAZMA)

25 mm/25 m 12 rolki

Taśmy samoprzylepne stericlin®

Z nadrukowanym wskaźnikiem i bez nadruku

Przy pomocy samoprzylepnych taśm stericlin® można bezpiecznie 
zamykać wykonane z papieru krepowego, włókniny i polipropylenu 
(SMS) opakowania w arkuszach, nie tracąc sterylności. Są one 
dostępne z nadrukowanym wskaźnikiem i bez nadruku.
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Nr art. Opis Wielkość 
 (szerokość × dłu-

gość)

Zawartość 
kartonu

3FKLB410112 biała,  
ze wskaźnikiem DRY-HEAT  
(do sterylizacji gorącym, 

suchym powietrzem)

19 mm/50 m 48 rolki

3FKLB410202/
3FKLB410402

beżowa,  
bez wskaźnika

19 mm/50 m 48 rolki

3FKLB410204/
3FKLB410404

beżowa,  
bez wskaźnika

25 mm/50 m 36 rolki

3FKLB410206/
3FKLB410406

beżowa,  
bez wskaźnika

50 mm/50 m 24 rolki

3FKLB410208 niebieska,  
bez wskaźnika

19 mm/50 m 48 rolki

Taśmy samoprzylepne stericlin® - Z nadrukowanym wskaźnikiem i bez nadruku
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Nr art. Opis Zawartość 
kartonu

3FSZB410302 Stołowy stojak do taśm samoprzylepnych
(z metalu)

1 szt.

3FSZB410304 Stołowy stojak do taśm samoprzylepnych
(z metalu)

1 szt.

Stołowy stojak do taśm samoprzylepnych
Akcesoria do taśm samoprzylepnych stericlin®

Nasze dyspensery mogą być stosowane do wszystkich taśm 
samoprzylepnych stericlin®. Zapewniają wydajną, szybką i łatwą pracę.
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Nr art. Wielkość w cm Zawartość kartonu
(szt.)

3FTSZ420102 25 × 25 *),  
Wymiar zewnętrzny 35 × 35

500

3FTSZ420104 48 × 25 *),  
Wymiar zewnętrzny 58 × 35

500

3FTSZ420110 58 x 35 500

*) Wkłady o wymiarach 25 × 25 cm i 48 × 25 cm są już uformowane –  
    z wykrojonymi rogami i wstępnie sfałdowanym naddatkiem (po 5 cm na stronę).

Chłonne maty absorpcyjne stericlin®

Niezawodna ochrona miękkich opakowań

Stabilne i niezawodne: chłonne maty absorpcyjne stericlin® do koszy 
do miękkich opakowań z bardzo mocnej, chłonnej krepy zapobiegają 
uszkodzeniom miękkich opakowań podczas sterylizacji, transportu i 
magazynowania. Dodatkowo przyczyniają się do poprawy procesu 
schnięcia.
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Nr art. Opis Wielkość w cm Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FTSZ422105 Papierowe narożniki  

do sit
10 × 10 × 5 1200

3FTSZ422202 Narożniki Stericlin® 
wykonane z silikonu, 

odporne na temperaturę 
do 200°C, kolor: zielony, 

przystosowane do 
trwałego mocowania do 

perforowanej płyty lub 
koszy z siatki drucianej za 

pomocą naszych zatyczek 
silikonowych

7,5 × 7,5 × 3 4

Ochrona narożników do koszy sitowych stericlin®

Niezawodna ochrona miękkich opakowań

Stabilność i niezawodność: ochrona narożników stericlin® zapobiega 
uszkodzeniom systemu barier sterylnych, które mogą zostać 
spowodowane przez ostre krawędzie i nóżki ciężkich lub wypożyczonych 
sit. Ochrona narożników optymalnie zabezpiecza miękkie opakowania 
podczas sterylizacji, transportu i przechowywania.

Silikonowe osłony narożników można mocować za pomocą naszych 
silikonowych zatyczek (str. 54) lub silikonowych opasek  
zaciskowych (str. 68).

NEW
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Zatyczki silikonowe
Do mocowania etykiet koszykowych i ochraniaczy narożników

Nasze silikonowe zatyczki stericlin® zapewniają elastyczność mocowania.

Zatyczki są łatwe do zakładania i wyjmowania oraz zapewniają dobry 
przepływ środka czyszczącego.

Oferujemy różne kolory w celu zróżnicowania np. działów czy celów.

Nr art. Opis Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FEDS843302 Kolor: niebieski, długość: 22 mm, 

średnica: 3 mm (sworzeń) / 16 mm (płyta)
100

3FEDS843304 Kolor: żółty, długość: 22 mm, 
średnica: 3 mm (sworzeń) / 16 mm (płyta)

100

3FEDS843308 Kolor: przezroczysty, długość: 22 mm, 
średnica: 3 mm (sworzeń) / 16 mm (płyta)

100
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Do szybkiej identyfi kacji, sortowania i kodowania sit na narzędzia. Ze 
względu na właściwości materiału etykiety do sit stericlin® nadają się 
do całego cyklu przetwarzania i można na nich pisać fl amastrami 
lub przyklejać na nie inne etykiety. Różne kolory i nadruki zapewniają 
niezbędną elastyczność umożliwiającą przekazywanie informacji między 
działami. Na życzenie istnieje możliwość wykonania spersonalizowanych 
kombinacji.

Kombinacje niestandardowe mogą być również produkowane na 
życzenie klienta.

Nr art. Wielkość 
(mm)

Kolor Nadruk Opis Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FTSZ430152 236 × 50 biały gładki - 1000

3FTSZ430154 236 × 50 pomarańczowy gładki - 1000

3FTSZ430156 236 × 50 niebieski gładki - 1000

3FTSZ430158 236 × 50 zielony gładki - 1000

3FTSZ430160 236 × 50 żółty gładki - 1000

3FTSZ430162 236 × 50 czerwony gładki - 1000

3FTSZ430172 160 × 35 biały gładki - 1000

3FTSZ430174 160 × 35 pomarańczowy gładki - 1000

3FTSZ430176 160 × 35 niebieski gładki - 1000

3FTSZ430178 160 × 35 zielony gładki - 1000

3FTSZ430180 160 × 35 żółty gładki - 1000

3FTSZ430182 160 × 35 czerwony gładki - 1000

3FTSZ430302 100 × 110 biały gładki z zamkiem 
zatrzaskowym

250

3FTSZ430304 210 × 110 biały gładki - 1000

Warianty kolorystyczne etykiet na duże tacki

Warianty kolorystyczne etykiet na małe tacki

Art. 3FTSZ430304

Art. 3FTSZ430302

Etykieta do sit stericlin®

Proste oznaczanie sit na narzędzia

NEW
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Wkłady absorpcyjne stericlin®

Zapobiegają wilgoci w koszach do instrumentów

Wkłady absorpcyjne stericlin® z wchłaniającej wodę włókniny absorbują 
kondensującą w trakcie procesu sterylizacji wodę i rozprowadzają ją 
równomiernie, aby w trakcie schnięcia mogła łatwiej wyparować.

Prosimy pamiętać: Wkłady absorpcyjne nie posiadają właściwości 
bariery, dlatego też nie zastępują systemu bariery sterylnej.

Nr art. Wielkość w cm Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FCZB440108 25 × 30 1000

3FCZB440110 30 × 50 1000
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Nr art. Typ kontenera Wielkość 
(szerokość × wysokość)

Zawartość 
kartonu

(szt.)

3FCZB450102 Aesculap 75 × 35 mm  
(z języczkiem)

1000

3FCZB450104 Aesculap 67 × 39 mm  
(z języczkiem)

1000

3FCZB450106 Aesculap 60 × 18 mm  
(z języczkiem)

1000

3FCZB450108 Wagner 59 × 40 mm 1000

Etykiety do kontenerów stericlin®

Różne wykonania – dla wszystkich typowych systemów kontenerowych

Łatwe znakowanie i identyfikacja! Etykiety do kontenerów stericlin® są 
samoprzylepne i posiadają wszystkie istotne pola opisowe. W ten sposób 
gwarantują one szybką identyfikalność każdego kontenera.

Możliwe są indywidualne wymiary i realizacja specjalnych życzeń 
zamawiającego. Prosimy o kontakt, chętnie doradzimy.
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Aluminiowe tabliczki identyfi kacyjne mogą być stosowane m.in. w 
szufl adach różnych typów pojemników i służą również do przekazywania 
informacji poprzez przyporządkowanie kolorów.

Tabliczki identyfi kacyjne z aluminium
Do identyfi kacji, przyporządkowania i przekazywania informacji

Nr art. Opis Wielkość 
w mm

Kolor Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FEDS843202 Tabliczki identyfi kacyjne 

z aluminium
50 × 18 niebieski 25

3FEDS843204 Tabliczki identyfi kacyjne 
z aluminium

50 × 18 zielony 25

3FEDS843206 Tabliczki identyfi kacyjne 
z aluminium

50 × 18 czerwony 25

3FEDS843208 Tabliczki identyfi kacyjne 
z aluminium

50 × 18 żółty 25

3FEDS843210 Tabliczki identyfi kacyjne 
z aluminium

50 × 18 naturalny 25

Art. 3FEDS843202-xxx208

Art. 3FEDS843206

Art. 3FEDS843204

Art. 3FEDS843202

Art. 3FEDS843208

NEW
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Nr art. Opis Kompatybilność 
kontenera

Kolor Wskaźnik Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FCZB460302 MultiSeal Różne ciemnoniebieski Nie 1000

3FCZB460303 MultiSeal Różne żółty Nie 1000

3FCZB460304 MultiSeal Różne czerwony Nie 1000

3FCZB460306 MultiSeal Różne zielony Nie 1000

3FCZB460308 MultiSeal Różne biały Nie 1000

3FCZB460310 MultiSeal Różne ciemnoniebieski STEAM 1000

3FCZB460312 MultiSeal Różne czerwony STEAM 1000

3FCZB460313 MultiSeal Różne żółty STEAM 1000

3FCZB460314 MultiSeal Różne zielony STEAM 1000

3FCZB460316 MultiSeal Różne biały STEAM 1000

3FCZB460402 SoloSeal Aesculap ciemnoniebieski Nie 1000

3FCZB460404 SoloSeal Aesculap zielony Nie 1000

3FCZB460406 SoloSeal Aesculap biały Nie 1000

3FCZB460408 SoloSeal Aesculap czerwony Nie 1000

3FCZB460410 SoloSeal Aesculap żółty Nie 1000

3FCZB460412 SoloSeal Aesculap pomarańczowy Nie 1000

3FCZB460414 SoloSeal Aesculap fi oletowy Nie 1000

3FCZB460416 SoloSeal Aesculap jasnoniebieski Nie 1000

3FCZB460418 SoloSeal Aesculap ciemnoniebieski STEAM 1000

3FCZB460420 SoloSeal Aesculap zielony STEAM 1000

3FCZB460422 SoloSeal Aesculap biały STEAM 1000

3FCZB460424 SoloSeal Aesculap czerwony STEAM 1000

3FCZB460426 SoloSeal Aesculap żółty STEAM 1000

3FCZB460428 SoloSeal Aesculap pomarańczowy STEAM 1000

3FCZB460430 SoloSeal Aesculap fi oletowy STEAM 1000

3FCZB460432 SoloSeal Aesculap jasnoniebieski STEAM 1000

 Art. 3FCZB460304

Art. nr 3FCZB460418 ze wskaźnikiem STEAM

Stericlin® SoloSeal

Stericlin® MultiSeal

Zgrzew z tworzywa sztucznego stericlin® Solo / Duo i Multi
Bezpieczna plomba do ochrony przed manipulacją

Zgrzewy z tworzywa sztucznego stericlin® wykonane są z odpornego na 
sterylizację polipropylenu i są dostępne w różnych kolorach. Prostym 
ruchem ręki można bezpiecznie zaplombować wszystkie popularne 
systemy kontenerów z uchwytami zamykającymi.

Do kontenerów Aesculap szczególnie odpowiednie są zgrzewy 
stericlin® Solo - do kontenerów Wagner rekomendowane są zgrzewy 
stericlin® Duo, a dla różnych innych wariantów zgrzewy stericlin® Multi. 
Specjalna konstrukcja wszystkich przykładów wykonania zgrzewów z 
tworzywa sztucznego stericlin® z dużym kątem otwarcia umożliwia proste 
umieszczanie na kontenerze i zamykanie przez zahaczenie.

Otwieranie kontenera jest możliwe tylko poprzez zerwanie zgrzewu. 
W ten sposób zapewnione jest, że kontener do sterylizacji po jego 
dostarczeniu na miejsce zastosowania nie podlegał manipulacjom. 
Otwieranie zgrzewu z tworzywa sztucznego stericlin® następuje poprzez 
zagięcie w zadanym miejscu pęknięcia przy pomocy lekkiego obrotu 
płyty do chwytania. Następnie można bez wysiłku zerwać zgrzew z 
tworzywa sztucznego stericlin®.

NEW
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Nr art. Opis Kompatybilność 
kontenera

Kolor Wskaźnik Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FCZB460452 DuoSeal Aesculap / 

Wagner
Czerwony Nie 1000

3FCZB460454 DuoSeal Aesculap / 
Wagner

Ciemnoniebieski Nie 1000

3FCZB460456 DuoSeal Aesculap / 
Wagner

Zielony Nie 1000

3FCZB460458 DuoSeal Aesculap / 
Wagner

Żółty Nie 1000

3FCZB460460 DuoSeal Aesculap / 
Wagner

Czerwony STEAM 1000

3FCZB460462 DuoSeal Aesculap / 
Wagner

Ciemnoniebieski STEAM 1000

3FCZB460464 DuoSeal Aesculap / 
Wagner

Zielony STEAM 1000

3FCZB460466 DuoSeal Aesculap / 
Wagner

Żółty STEAM 1000

Stericlin® DuoSeal

Art. 3FCZB460454

Zgrzew z tworzywa sztucznego stericlin® Solo / Duo i Multi
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Nr art. Opis Kompatybilność 
kontenera

Kolor Wskaźnik Zawartość 
kartonu

(szt.)

3FCZB460482 KLS Martin 
miniset plomby

MiniSet 
containers

czerwony STEAM 1000

3FCZB460484 KLS Martin 
multi plomby

microStop®

containers
czerwony STEAM 1000

3FCZB460486 KLS Martin 
multi plomby

microStop®

containers
czerwony nie 1000

3FSZB861302 stericlin® plomba 
zabezpieczająca z 

polipropylenu,
Długość: 230 

mm / z pomocą 
do wyjmowania 
/ sekwencyjna 

numeracja

Różne czerwony nie 100

3FSZB861304 stericlin® plomba 
zabezpieczająca z 

polipropylenu,
Długość: 230 

mm / z pomocą 
do wyjmowania 
/ sekwencyjna 

numeracja

Różne zielony nie 100

 Art. 3FCZB460486

 Art. 3FSZB861302 + 3FSZB861304

 Art. 3FCZB460484

Oryginalne jednorazowe plomby z tworzywa KLS Martin microStop® i 
MiniSet są po prostu wkładane od góry w odpowiednie pojemniki i same 
się blokują. 

Plomby zabezpieczające są stosowane do oznaczania i zabezpieczania 
szerokiej gamy towarów transportowych. Kontenery, wózki, skrzynie, 
wózki transportowe i wiele innych są w ten sposób zabezpieczone przed 
manipulacją. Numeracja sekwencyjna zapewnia identyfi kowalność i 
umożliwia kompletną dokumentację. Dzięki praktycznej pomocy do 
zdejmowania, plombę można otworzyć bez użycia narzędzi.

Plomby specjalne i plomby zabezpieczające do różnych 
zastosowań
Bezpieczne plombowanie chroniące przed manipulacją
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Wszystkie typowe systemy kontenerów z uchwytami do zamykania 
można pewnie i bezpiecznie plombować przy użyciu plomb do 
kontenerów stericlin®. Kontener można otworzyć dopiero po zniszczeniu 
plomby.

Nr art. Opis Wielkość 
 (width × height)

Zawartość 
kartonu

(szt.)

3FCZB460102 Ze wskaźnikiem 
STEAM, bez pola 

dokumentacyjnego

80 × 40 mm 
(składany:  

40 × 40 mm)  
Pasek: 2,5 × 70 mm

500

3FCZB460104 Bez wskaźnika i pola 
dokumentacyjnego

80 × 40 mm  
(składany:  

40 × 40 mm)  
Pasek: 2,5 × 70 mm

500

3FCZB460110 Ze wskaźnikiem 
STEAM i polem 

dokumentacyjnym

125 × 45 mm  
(składany:  

62,5 × 45 mm)  
Pasek: 2,5 × 70 mm

500

Papierowe plomby do kontenerów stericlin®.
Bezpieczna ochrona przed manipulacją

62



Nr art. Typ kontenera Opis Zawartość 
kartonu

(szt.)

3FCZB470102 Aesculap Prostokątne, z papieru,  
z nadrukiem i wskaźnikiem 

STEAM,  
Wielkość: 230 × 230 mm, 

rogi ścięte

500

3FCZB470104 Aesculap Prostokątne, z papieru,  
z nadrukiem i wskaźnikiem 

STEAM,  
Wielkość: 171 × 232 mm, 

rogi ścięte

1000

3FCZB470106 Aesculap  Prostokątne, z papieru,  
z nadrukiem i wskaźnikiem 

STEAM,  
Wielkość: 118 × 235 mm, 

rogi ścięte

1000

Filtry do kontenerów stericlin®

Niezawodna bariera przeciw zarazkom i bakteriom –  
do wszystkich typowych systemów kontenerowych

Filtry do kontenerów stericlin® tworzą niezawodną barierę przeciwko 
zarazkom i bakteriom. Zastosowane materiały spełniają wymagania 
normy DIN EN ISO 11607. Do jednorazowego użytku, gwarantują 
powtarzalną jakość. Kolejną zaletą filtrów do kontenerów jest ich 
opłacalność.

Możliwe są indywidualne wymiary i realizacja specjalnych życzeń 
zamawiającego. Prosimy o kontakt, chętnie doradzimy.

63



Ochronne torbeki przeciwpyłowe fi rmy stericlin® to niezawodne 
opakowanie ochronne do przedmiotów sterylnych i systemów barier 
sterylnych podczas transportu i magazynowania. Przedłużają one okres 
składowania sterylnych produktów medycznych.

Dust cover bags

Przeciwpyłowe opakowania posterylizacyjne stericlin®

Opakowanie ochronne z zapięciem samoprzylepnym

Nr art. Wielkość w cm
(szerokość × długość)

Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSSV510102 20 × 30 1000

3FSSV510106 25 × 40 500

3FSSV510108 25 × 120 500

3FSSV510110 30 × 50 500

3FSSV510112 42 × 70 500

3FSSV510114 60 × 50 100

3FSSV510116 60 × 75 100

3FSSV510118 70 × 100 100
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Opakowania podezynfekcyjne stericlin®

Według zalecenia specjalistycznej komisji jakości (90) DGSV e. V.

Nasze woreczki podezynfekcyjne stericlin® chronią niezawodnie 
zdezynfekowane produkty medyczne przed ponownym skażeniem. 
Dzięki wolnej od zarazków wewnętrznej stronie nasze woreczki spełniają 
a nawet przekraczają zalecenia specjalistycznej komisji jakości (90) 
DGSV e. V. z roku 2015.

Nr art. Wielkość w mm
(szerokość × długość)

Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSSV512101 197 × 170 500

3FSSV512102 197 × 300 500

3FSSV512106 247 × 390 500

3FSSV512108 247 × 700 500

3FSSV512110 297 × 500 500

3FSSV512112 413 × 460 200

3FSSV512114 623 × 550 200

NEW
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Woreczki zabezpieczające do eksplantów stericlin®

Opakowania transportowe i magazynowe do usuniętych implantów

Implanty są własnością pacjenta i na życzenie, po ich usunięciu, muszą 
zostać oddane. Nasze woreczki zabezpieczające do eksplantów 
stericlin® służą do transportu i magazynowania usuniętych implantów.

Nr art. Wielkość w mm
(szerokość × długość)

Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSSV514102 197 × 170 100

3FSSV514104 197 × 300 100

3FSSV514106 197 × 600 100
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Opakowania ochronne stericlin® na dopochwowe, doodbytnicze i 
brzuszne sondy USG przyczyniają się w znacznej mierze do prewencji 
skażeń i sygnalizują higieniczny sposób postępowania z tymi produktami 
medycznymi.

Podczas zastosowania opakowania ochronnego stericlin® w wersji 
„ZDEZYNFEKOWANEJ” wnętrze, wolne od drobnoustrojów zapewnia 
utrzymanie przygotowanego sprzętu w odpowiednim stanie i chroni 
sondę przed skażeniem aż do chwili jej użycia.

Podczas wewnętrznego transportu urządzeń USG z zamontowanymi 
sondami w szpitalu zastosowanie opakowań ochronnych stericlin® 
w wersji „SKAŻONEJ” chroni pacjentów, pracowników i gości przed 
bezpośrednim kontaktem ze skażonymi sondami USG.

Stericlin® Opakowania ochronne do sond USG
W obu wersjach ZDEZYNFEKOWANE i SKAŻONE

Nr art. Opis Wielkość w 
mm

Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSSV516105 Wersja „ZDEZYNFEKOWANE” / 

do dopochwowych sond USG
97 × 460 100  

(5 × 20)

3FSSV516110   Wersja „ZDEZYNFEKOWANE” / 
do doodbytniczych sond USG

97 × 760 100  
(5 × 20)

3FSSV516115 Wersja „ZDEZYNFEKOWANE” / 
do brzusznych sond USG

177 × 290 100  
(5 × 20)

3FSSV516205 Wersja „SKAŻONE” / do 
dopochwowych sond USG

97 × 460 100  
(5 × 20)

3FSSV516210 Wersja „SKAŻONE” / do 
doodbytniczych sond USG

97 × 760 100  
(5 × 20)

3FSSV516215 Wersja „SKAŻONE” / do 
brzusznych sond USG

177 × 290 100  
(5 × 20)
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Opaski kablowe z silikonu stericlin®

Wszechstronne zastosowanie: Łączenie, mocowanie, znakowanie, …

Nasze opaski kablowe stericlin® z silikonu produkowane są z zachowaniem 
najwyższych standardów jakości. Umożliwiają ochronę instrumentów 
i pozwalają na zachowanie przejrzystości w sitach na instrumenty. 
Dodatkowo, opaski kablowe stericlin® umożliwiają oznakowanie 
kolorystyczne koszy sitowych na instrumenty, koszy transportowych itp. 
Wysokie właściwości wytrzymałościowe zapewniają stosowanie we 
wszystkich powszechnie stosowanych procesach czyszczenia, dezynfekcji i 
sterylizacji - w temperaturze do 230°C.

Wzornictwo opasek kablowych stericlin® jest tak zaprojektowane, aby 
umożliwiało tworzenie wiązek instrumentów o różnych średnicach. 
Materiał silikonowy charakteryzuje się wysoką elastycznością i zapobiega 
w ten sposób uszkodzeniu instrumentów podczas łączenia w wiązki.

Opaski kablowe z silikonu stericlin® są dostępne w różnych długościach, 
kolorach i wzorach, aby spełnić wszystkie wymagania. Wszystkie warianty 
wyposażone są w haki mocujące na całej długości oraz dwa otwory w 
części przedniej. Kształt ten zapewnia wiele opcji zamocowania. Ponadto 
ryfl owana powierzchnia części przedniej ułatwia uchwycenie i łatwe 
otwieranie opaski.

Nr art. Opis Wielkość
(Długość)

Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSZB720230 Opaska kablowa z silikonu, okrągła, 

Kolor niebieski
110 mm 100

3FSZB720232 Opaska kablowa z silikonu, okrągła, 
Kolor żółty

110 mm 100

3FSZB720234 Opaska kablowa z silikonu, okrągła, 
Kolor zielony

110 mm 100

3FSZB720236 Opaska kablowa z silikonu, okrągła, 
naturalna / przeźroczysta

110 mm 100

3FSZB720238 Opaska kablowa z silikonu, okrągła, 
Kolor czerwony

110 mm 100

3FSZB720240 Opaska kablowa z silikonu, okrągła, 
Kolor czarny

110 mm 100

3FSZB720242 Opaska kablowa z silikonu, okrągła, 
Kolor fi oletowy

110 mm 100

3FSZB720244 Opaska kablowa z silikonu, okrągła, 
Kolor niebieski

210 mm 100

3FSZB720246 Opaska kablowa z silikonu, okrągła, 
Kolor żółty

210 mm 100

3FSZB720248 Opaska kablowa z silikonu, okrągła, 
Kolor zielony

210 mm 100

3FSZB720250 Opaska kablowa z silikonu, okrągła, 
naturalna / przeźroczysta

210 mm 100

3FSZB720252 Opaska kablowa z silikonu, okrągła, 
Kolor czerwony

210 mm 100

3FSZB720254 Opaska kablowa z silikonu, okrągła, 
Kolor czarny

210 mm 100

3FSZB720256 Opaska kablowa z silikonu, okrągła, 
Kolor fi oletowy

210 mm 100

Stericlin® opaska kablowa z silikonu

Stericlin® opaska kablowa z silikonu płaska, 190 mm

Art. 3FSZB720232

Opaska kablowa z silikonu okrągła, 
110mm: Art. xxx230 – xxx242

Opaska kablowa z silikonu okrągła,
210mm: Art. xxx244 – xxx256

NEW
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Nr art. Opis Wielkość
(Długość)

Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSZB720216 Opaska kablowa z silikonu, płaska, 

Kolor niebieski
110 mm 100

3FSZB720218 Opaska kablowa z silikonu, płaska, 
Kolor żółty

110 mm 100

3FSZB720220 Opaska kablowa z silikonu, płaska, 
Kolor zielony

110 mm 100

3FSZB720222 Opaska kablowa z silikonu, płaska, 
naturalna / przeźroczysta

110 mm 100

3FSZB720224 Opaska kablowa z silikonu, płaska, 
Kolor pomarańczowy

110 mm 100

3FSZB720226 Opaska kablowa z silikonu, płaska, 
Kolor czerwony

110 mm 100

3FSZB720228 Opaska kablowa z silikonu, płaska, 
Kolor czarny

110 mm 100

3FSZB720202 Opaska kablowa z silikonu, płaska, 
Kolor niebieski

190 mm 100

3FSZB720204 Opaska kablowa z silikonu, płaska, 
Kolor żółty

190 mm 100

3FSZB720206 Opaska kablowa z silikonu, płaska, 
Kolor zielony

190 mm 100

3FSZB720208 Opaska kablowa z silikonu, płaska, 
naturalna / przeźroczysta

190 mm 100

3FSZB720210 Opaska kablowa z silikonu, płaska, 
Kolor pomarańczowy

190 mm 100

3FSZB720212 Opaska kablowa z silikonu, płaska, 
Kolor czerwony

190 mm 100

3FSZB720214 Opaska kablowa z silikonu, płaska, 
Kolor czarny

190 mm 100

3FSZB720258 Sznurek z silikonu, płaski, 
Kolor zielony

300 mm 100

3FSZB720260 Sznurek z silikonu, płaski, 
Kolor niebieski

300 mm 100

3FSZB720262 Sznurek z silikonu, płaski, 
Kolor żółty

300 mm 100

3FSZB720264 Sznurek z silikonu, płaski, 
Kolor czerwony

300 mm 100

3FSZB720266 Sznurek z silikonu, płaski, 
Kolor pomarańczowy

300 mm 100

Opaska kablowa z silikonu płaska,
110mm: Art. xxx116 – xxx228

Opaska kablowa z silikonu płaska, 
190mm: Art. xxx202 – xxx214

Sznurek z silikonu płaski,
300mm: Art. xxx258 – xxx266

Opaski kablowe z silikonu stericlin® NEW
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Kieszenie do instrumentów papierowo-foliowe stericlin®

Do ochrony wysokiej jakości instrumentów przed uszkodzeniem

Ochrona instrumentów stericlin® (InstruProtector) zabezpiecza niewielkie 
i delikatne instrumenty podczas sterylizacji oraz zachowuje je w danym 
miejscu. Dodatkowo InstruProtector pomaga zapobiegać uszkodzeniom 
systemu barier sterylnych (np. przezroczystych opakowań).

Pincety, uchwyty do noży, sondy: kieszenie do instrumentów fi rmy 
stericlin® pozwalają na przejrzyste sortowanie wszelkich części małych. 
Po zapełnieniu, kieszenie do instrumentów można złożyć lub zwinąć i 
optymalnie chronione poddać sterylizacji w koszu lub w przezroczystym 
opakowaniu.

Prosimy pamiętać: kieszenie do instrumentów nie posiadają właściwości 
bariery sterylnej, dlatego też nie zastępują systemu bariery sterylnej.

Nr art. Opis Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSZB730102 Ochrona instrumentów (InstruProtector), 

Wielkość: 51 x 127 mm
250

3FSZB730104 Ochrona instrumentów (InstruProtector), 
Wielkość: 90 x 168 mm

100

3FSZB730120 Kieszenie do instrumentów, 
Wielkość: 52 x 21 cm, 
z wskaźnikiem STEAM

250

3FSZB730102

3FSZB730104

3FSZB730120
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Nr art. Opis Wielkość
w mm

Kolor 
(translucent)

Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSZB730456 Kapturek okrągły 1,6 × 19 biały 100

3FSZB730420 Kapturek okrągły 1,6 × 19 jasnyj 100

3FSZB730458 Kapturek okrągły 2 × 19 niebieski 100

3FSZB730422 Kapturek okrągły 2 × 19 jasnyj 100

3FSZB730460 Kapturek okrągły 2,8 × 19 zielony 100

3FSZB730424 Kapturek okrągły 2,8 × 19 jasnyj 100

3FSZB730462 Kapturek okrągły 3,2 × 25,4 czerwony 100

3FSZB730426 Kapturek okrągły 3,2 × 25,4 jasnyj 100

3FSZB730464 Kapturek okrągły 5 × 25 żółty 100

3FSZB730428 Kapturek okrągły 5 × 25 jasnyj 100

3FSZB730411 Kapturek okrągły 10 × 19 fi oletowy 100

3FSZB730413 Kapturek okrągły 10 × 19 jasnyj 100

3FSZB730452 Kapturek płaski 6,4 × 19 jasnyj 50

3FSZB730454 Kapturek płaski 2 × 9 × 25 jasnyj 100

3FSZB730444 Kapturek płaski 2 × 9 × 25 pomarańczowy 100

3FSZB730440 Kapturek płaski 12,7 × 25 jasnyj 50

3FSZB730466 Kapturek płaski 2 × 16 × 25 jasnyj 100

3FSZB730468 Kapturek płaski 2 × 16 × 25 brązowy 100

3FSZB730450 Kapturek płaski 19 × 25,4 jasnyj 50

3FSZB730446 Kapturek płaski 3 × 25 × 25 jasnyj 100

3FSZB730448 Kapturek płaski 3 × 25 × 25 czarny 100

3FSZB730441 Kapturek płaski 32 × 32 jasnyj 50

3FSZB730456 - 3FSZB730411

3FSZB730452 - 3FSZB730445

Detail internal knobs

Kapturki ochronne na narzędzia Highline Stericlin® są dostępne w 
różnych wariantach, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o 
ochronie narzędzi.

Łatwe w użyciu kapturki ochronne zabezpieczają zakończenia i 
krawędzie narzędzi przed uszkodzeniem podczas sterylizacji lub 
transportu. Dodatkowo, kapturki ochronne Highline zapobiegają 
uszkodzeniom systemu barier sterylnych (np. przezroczystych opakowań) 
i pomagają uniknąć skaleczeń i ukłuć u personelu.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, celowo uniknięto 
wykonywania otworów w kapturkach ochronnych na narzędzia 
Highline Stericlin®, ponieważ, zgodnie z aktualnym stanem techniki, nie 
można ich wykonać przy zachowaniu całkowicie gładkiej powierzchni. 
Szczególnie w przypadku narzędzi o ostrych krawędziach, nie można 
wykluczyć oddzielenia cząstek od otworów w kapturkach ochronnych. 
Aby zapewnić bardzo dobry przepływ czynnika sterylizującego wokół 
narzędzi nawet przy braku otworów, kapturki ochronne posiadają 
wewnętrzne wybrzuszenia. Dzięki temu kapturki nie są zbyt ciasne i nie 
przylegają do całej powierzchni narzędzi, a tym samym umożliwiają 
skuteczną sterylizację.

Wszystkie warianty kapturków nadają się do sterylizacji parowej.

Kapturki ochronne na narzędzia Highline stericlin®

Ochrona przed uszkodzeniem zakończeń i krawędzi

NEW
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 3FSZB730429 - 3FSZB730435

3FSZB730486 - 3FSZB730490

3FSZB730482

Nr art. Opis Wielkość
w mm

Kolor 
(półprzezroczysty)

Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSZB730443 Kapturek płaski 38 × 38 jasnyj 50

3FSZB730445 Kapturek płaski 32 × 44,5 jasnyj 50

3FSZB730429 Kapturek podwójny 1,6 × 19 biały 50

3FSZB730431 Kapturek podwójny 2 × 19 niebieski 50

3FSZB730430 Kapturek podwójny 2,8 × 19 zielony 50

3FSZB730432 Kapturek podwójny 3,2 × 25 czerwony 50

3FSZB730434 Kapturek podwójny 5 × 25 żółty 50

3FSZB730435 Kapturek podwójny 2 × 9 × 25 pomarańczowy 50

3FSZB730486 Kapturek zwijacza 13 × 25 fi oletowy 50

3FSZB730488 Kapturek zwijacza 13 × 25 jasnyj 50

3FSZB730490 Kapturek zwijacza 13 × 32 jasnyj 50

3FSZB730470 Kapturek spiczasty Ø: 2 – 3 / 
Długość: 38 

biały 70

3FSZB730472 Kapturek spiczasty Ø: 3 – 4 / 
Długość: 38 

niebieski 70

3FSZB730474 Kapturek spiczasty Ø: 4 – 5 / 
Długość: 38 

zielony 70

3FSZB730476 Kapturek spiczasty Ø: 5 – 6 / 
Długość: 38 

czerwony 70

3FSZB730477 Kapturek spiczasty Ø: 6 – 7 / 
Długość: 38 

żółty 70

3FSZB730478 Kapturek spiczasty Ø: 7 – 8 / 
Długość: 38 

fi oletowy 70

3FSZB730480 Kapturek spiczasty Ø: 2 – 3 / 
Długość: 51 

biały 70

3FSZB730482 Kapturek spiczasty Ø: 3 – 4 / 
Długość: 51 

niebieski 70

3FSZB730483 Kapturek spiczasty Ø: 4 – 5 / 
Długość: 51 

zielony 70

3FSZB730484 Kapturek spiczasty Ø: 5 – 6 / 
Długość: 51 

czerwony 70

3FSZB730485 Kapturek spiczasty Ø: 6 – 7 / 
Długość: 51 

żółty 70

3FSZB730487 Kapturek spiczasty Ø: 7 – 8 / 
Długość: 51 

fi oletowy 70

Kapturki ochronne na narzędzia Highline stericlin®NEW
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3FSZB830102

3FSZB830103

Test integralności uszczelnienia podczas aplikacji

3FSZB830102

3FSZB830103

Testy szczelności zgrzewów stericlin®

Do rutynowej kontroli zgrzewów według DIN EN ISO 11607

Przeprowadzanie testu szczelności zgrzewów stericlin® jest bardzo proste 
i pokazuje szybko i niezawodnie kanały i wadliwe miejsca zgrzewów. Test 
ten, w połączeniu z testem zgrzewów wykonanych przez zgrzewarkę 
(Seal Test) stanowi kompleksową i pewną, rutynowa kontrolę procesu 
zgrzewania na ciepło.

Test szczelności zgrzewu oferujemy w dwóch podstawowych 
wykonaniach: „pipeta” i „jednorazowy test barwnikowy”

Nr art. Opis Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSZB830102 Test szczelności zgrzewu (75 ml), pipeta, 

DIN EN ISO 11607/ASTM F1929
1

3FSZB830103 Test szczelności zgrzewu „Liquid Control”, 
jednorazowy test barwnikowy, 

DIN EN ISO 11607/ASTM F1929 do przezroczy-
stych opakowań z papieru i folii

30

3FSZB830104 Test szczelności zgrzewu „Liquid Control”, 
jednorazowy test barwnikowy, 

DIN EN ISO 11607 do przezroczystych opako-
wań z poliolefi nów (DuPont™ Tyvek®) i folii

30
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3FSZB830108 - DuPont™ Tyvek®3FSZB830108 - DuPont™  Tyvek®

Testy zgrzewów stericlin® Seal Test
Do rutynowej kontroli zgrzewów według DIN EN ISO 11607

Test zgrzewów stericlin® Seal Test znajduje zastosowanie w rutynowej 
kontroli zgrzewarek i pokazuje jednoznacznie i wyraźnie wady i 
uszkodzenia zgrzewu. W połączeniu z testem szczelności zgrzewu test ten 
stanowi kompleksową i pewną, rutynowa kontrolę procesu zgrzewania 
na ciepło.

Nr art. Opis Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSZB830106 Papier Seal Test, 

DIN EN ISO 11607
250

3FSZB830108 Seal Test dla DuPont™ Tyvek®, 
DIN EN ISO 11607

125

3FSZB830106 – paper

Test uszczelnienia podczas aplikacji
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Chusteczki z mikrofi bry stericlin®

Kompatybilne z typowo dostępnymi w handlu środkami dezynfekcyjnymi

Chusteczki higieniczne stericlin® wykonane w 100 % z mikrowłókniny są 
kompatybilne z typowo dostępnymi w handlu środkami dezynfekcyjnymi, 
nie strzępią się i charakteryzują się doskonałą wydajnością czyszczenia i 
wchłaniania zanieczyszczeń.

Zdolność wchłaniania wynosi 850 % przy ciężarze powierzchniowym 60 
g/m2.

Prosimy pamiętać, że chusteczki higieniczne są przeznaczone tylko do 
jednokrotnego użytku.

Nr art. Opis Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSZB790120 Chusteczka higieniczna z mikrowłókniny 

(jednorazowa), Kolor: biały, 
Wielkość: 305 × 340 mm, 

Zawartość kartonu: 8 × 40 szt.

320
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Worki na odpady stericlin® z paskiem samoprzylepnym
Proste rozwiązanie do utylizacji

Worki na odpady stericlin® mogą być używane do utylizacji różnych 
odpadów i można je przymocować do łóżka pacjenta, na przykład za 
pomocą paska samoprzylepnego.

Nr art. Opis Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSZB710130 Worek na odpady z paskiem samoprzylepnym z tyłu,  

materiał: folia (LDPE),  
Rozmiar: 22 × 25 cm

1000
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Nr art. Opis Wielkość w mm Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSZB855310 Karton utylizacyjny do 

skrzyni transportowej ze 
zintegrowanym workiem 

foliowym (Na około 40 sztuk 
pojedynczych elementów)

365 × 270 × 590 10

Stericlin® karton do utylizacji
Ze zintegrowanym workiem foliowym

Do utylizacji zanieczyszczonych opakowań transportowych stericlin® 
jak również innych odpadów klinicznych doskonale nadaje się karton 
do utylizacji stericlin® z uwagi na jego wielkość i wykonanie oraz 
wyposażenie w zintegrowany worek foliowy.

Stabilne uchwyty i łatwe zamknięcie zapewniają bezpieczny transport.
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Znakowanie / dokumentacja

Etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym stericlin® do drukarek 
termotransferowych

Wykaż się odpowiedzialnością wobec pacjentów 
– każda kontrola sterylizacji musi spełniać to 
wymaganie i umożliwiać łatwe i ekonomiczne 
zapisy w dokumentacji pacjenta. Postawiliśmy sobie 
to zadanie w projektowaniu naszych produktów. 
Zaufaj fi rmie stericlin®!

Oferujemy różnorodne etykiety samoprzylepne i 
folie termotransferowe do wszystkich popularnych 
drukarek termotransferowych i systemów 
dokumentacji, paski wskaźnikowe i etykiety do 
ręcznego etykietowania typu STEAM, EO, FORM, 
VH2O2 (plazma) i napromienianie.



Etykiety samoprzylepne stericlin®, rolka do druku ciągłego
Odporne na sterylizację znakowanie i dokumentowanie produktów 
medycznych

Nr art. Materiał Opis Zawartość 
kartonu

3FSKS675103 Papier ze wskaźnikiem STEAM, 

(sandwich), 
klej modyfi kowany o mniejszej 

przyczepności, 
Szerokość rolki: 70 mm, 

Gilza: 50 mm, 
Długość rolki: 80 m

5 rolki

3FSKS675105 Papier ze wskaźnikiem STEAM, 

(sandwich), 
Szerokość rolki: 70 mm, 

Gilza: 50 mm, 
Długość rolki: 80 m

5 rolki

3FSKS675106 Papier ze wskaźnikiem STEAM, 

(sandwich), 
Szerokość rolki: 70 mm, 

Gilza: 76 mm, 
Długość rolki: 80 m

5 rolki

3FSKS675108 Papier ze wskaźnikiem STEAM, 

Szerokość rolki: 70 mm, 
Gilza: 50 mm, 

Długość rolki: 80 m

5 rolki

Etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym stericlin® używane są w 
połączeniu z drukarkami termotransferowymi. W przypadku „rolek do 
druku ciągłego” to Państwo określają długość pojedynczych etykiet, 
dostosowaną do Państwa potrzeb. Etykiety samoprzylepne stericlin®

dostępne są ze wskaźnikiem lub bez niego, jedno- lub dwustronnie 
samoprzylepne.
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Nr art. Materiał Opis Zawartość 
kartonu

3FSKS675110 Papier ze wskaźnikiem STEAM i FORM, 

(sandwich), 
Szerokość rolki: 70 mm, 

Gilza: 50 mm, 
Długość rolki: 80 m

5 rolki

3FSKS675120 DuPont™ Tyvek® ze wskaźnikiem VH2O2 
(PLAZMA), 

(sandwich), 
Szerokość rolki: 70 mm, 

Gilza: 50 mm, 
Długość rolki: 40 m

5 rolki
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3FSKS675190 Papier ze wskaźnikiem STEAM, 
papier specjalny nie 

samoprzylepny, 
Gilza: 50 mm, 

Szerokość rolki: 70 mm, 
Długość rolki: 80 m

5 rolki

Etykiety samoprzylepne stericlin®, rolka do druku ciągłego
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Nr art. Materiał Opis Zawartość 
kartonu

3FSKS675130 Papier ze wskaźnikiem STEAM, 

(sandwich),  
Wielkość: 55 × 31 mm,  

Gilza: 40 mm,  
Szerokość rolki: 58 mm,  

Rolka po 1000 szt.

10000 
szt.

3FSKS675131 Papier ze wskaźnikiem STEAM, 

(sandwich),  
Wielkość: 55 x 33 mm,  

Gliza: 40 mm,  
Szerokość rolki: 58 mm,  

Rolka po 1000 szt

10000  
szt.
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3FSKS675132 Papier ze wskaźnikiem STEAM i EO, 

(sandwich),  
Wielkość: 55 x 33 mm,  

Gliza: 40 mm,  
Szerokość rolki: 58 mm,  

Rolka po 1000 szt

10000  
szt.
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3FSKS675133 Folia ze wskaźnikiem VH2O2, 

(sandwich),  
Wielkość: 55 x 33 mm,  

Gliza: 40 mm,  
Szerokość rolki: 58 mm,  

Rolka po 1000 szt

10000  
szt.
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3FSKS675134 Papier ze wskaźnikiem STEAM i FORM, 

(sandwich),  
Wielkość: 55 × 33 mm,  

Gilza: 40 mm,  
Szerokość rolki: 58 mm,  

Rolka po 1000 szt.

10000 
szt.

Etykiety samoprzylepne stericlin®, pojedyncze w różnych 
formatach
Odporne na sterylizację znakowanie i dokumentowanie produktów medycznych

Etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym stericlin® używane są w 
połączeniu z drukarkami termotransferowymi. W wersji „pojedynczej” 
dysponujemy szeroką gamą różnych formatów i podziałów, dostosowaną 
do Państwa potrzeb. Etykiety samoprzylepne stericlin® dostępne są ze 
wskaźnikiem lub bez niego, jedno- lub dwustronnie samoprzylepne.

NEW
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Nr art. Materiał Opis Zawartość 
kartonu

3FSKS675135 Papier ze wskaźnikiem STEAM, 

(sandwich), 
Wielkość: 58 × 35 mm, 

Gilza: 40 mm, 
Szerokość rolki: 63 mm, 

Rolka po 1 000 szt.

10000
szt.

3FSKS675140 Papier ze wskaźnikiem STEAM, 

(sandwich), 
Wielkość: 60 × 31 mm, 

Gilza: 40 mm, 
Szerokość rolki: 64 mm, 

Rolka po 1000 szt.

10000
szt.

3FSKS675145 Papier ze wskaźnikiem STEAM, 

(sandwich), 
Wielkość: 60 × 44 mm, 

Gilza: 40 mm, 
Szerokość rolki: 64 mm, 

Rolka po 1000 szt.

10000
szt.

3FSKS675150 Papier ze wskaźnikiem STEAM, 

(sandwich), 
Wielkość: 63 × 40 mm, 

Gilza: 40 mm, 
Szerokość rolki: 67 mm, 

Rolka po 1000 szt.

10000
szt.

Artikel-Nr.: 4FZBH432005
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3FSKS675153 DuPont™ 
Tyvek®

ze wskaźnikiem VH2O2, 

(sandwich), 
Wielkość: 70 x 35 mm, 

Gilza: 40 mm, 
Szerokość rolki: 73 mm, 

Rolka po 1000 szt.

2000 
szt.

3FSKS675155 Papier ze wskaźnikiem STEAM, 

(sandwich), 
Wielkość: 70 × 35 mm, 

Gilza: 40 mm, 
Szerokość rolki: 73 mm, 

Rolka po 1000 szt.

10000
szt.

Etykiety samoprzylepne stericlin®, pojedyncze w różnych formatach

82

dwukrotnie samoprzylepne

dwukrotnie samoprzylepne

dwukrotnie samoprzylepne

dwukrotnie samoprzylepne

dwukrotnie samoprzylepne

dwukrotnie samoprzylepne



Nr art. Materiał Opis Zawartość 
kartonu

3FSKS675156 Papier ze wskaźnikiem STEAM, 

(sandwich),  
Wielkość: 70 × 35 mm,  

Gilza: 76 mm,  
Szerokość rolki: 73 mm,  

Rolka po 1000 szt.

10000 
szt.

3FSKS675158 Papier bez nadruku/bez wskaźnika, 

(sandwich),  
Wielkość: 75 × 35 mm,  

Gilza: 40 mm,  
Szerokość rolki: 78 mm,  

Rolka po 1000 szt.

10000 
szt.

3FSKS675159 Papier bez nacisku / bez wskaźnika, 

(sandwich),  
Wielkość: 75 x 35 mm,  

Gilza: 76 mm,  
Szerokość rolki: 78 mm,  

Rolka po 1000 szt.

10000 
szt.

3FSKS675160 Papier ze wskaźnikiem STEAM, 
obustronnie samoprzylepne 

(sandwich),  
Wielkość: 90 × 35 mm,  

Gilza: 40 mm,  
Szerokość rolki: 93 mm,  

Rolka po 1000 szt.

10000 
szt.

3FSKS675162 Papier ze wskaźnikiem STEAM, 

(sandwich),  
Wielkość: 70 × 48 mm, 

Gilza: 40 mm, 
Szerokość rolki: 73 mm, 
Rouleau à 1000 pièces

10000 
szt.

Artikel-Nr.: 4FZBH432005
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3FSKS675163 Papier  ze wskaźnikiem VH2O2, 

(sandwich),  
Wielkość: 42 x 48 mm,  

Gilza: 76 mm,  
dzielenie poziomo w górnej 

(= 72 x 16 mm + 72 x 32 mm), 
Szerokość rolki: 75 mm,  

Rolka po 1000 szt.

10000 
szt. Etikettengröße 72 x 48 mm
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Etykiety samoprzylepne stericlin®, pojedyncze w różnych formatach
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Nr art. Materiał Opis Zawartość 
kartonu

3FSKS675165 Papier
samoprzylepne (sandwich), 

Wielkość: 102 × 56 mm,  
Gilza: 40 mm,  

teowe nacięcie materiału 
wierzchniego  

(= 102 × 35 mm + 51 × 21 mm × 2),  
Szerokość rolki: 105 mm,  

Rolka po 1000 szt.

10000 
szt.

3FSKS675166 Papier
samoprzylepne (sandwich), 

Wielkość: 102 × 56 mm,  
Gilza: 40 mm,  

teowe nacięcie materiału 
wierzchniego  

(= 102 × 35 mm + 51 × 21 mm × 2), 
Szerokość rolki: 105 mm,  

Rolka po 1000 szt.

10000 
szt.

3FSKS675170 Papier
 

Wielkość: 70 × 38,1 mm,  
Gilza: 40 mm,  

3 mm szerokość markera na 
odwrocie dla drukarki,  
Szerokość rolki: 70 mm,  

Rolka po 2500 szt.

10000 
szt.

3FSKS675175 Papier

perforowany,  
Wielkość: 88,5 × 36 mm,  

Gilza: 40 mm z perforowaną 
krawędzią,  

Szerokość rolki: 110 mm,  
Rolka po 1000 szt.

10000 
szt.

3FSKS675180 Papier ze wskaźnikiem STEAM i FORM, 

środku perforowany,  
Wielkość: 88,5 × 36 mm,  

Gilza: 40 mm z perforowaną 
krawędzią,  

Szerokość rolki: 110 mm,  
Rolka po 1000 szt.

10000 
szt.

Etykiety samoprzylepne stericlin®, pojedyncze w różnych formatach
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Nr art. Materiał Opis Zawartość 
kartonu

3FSKS675305 Papier Pasek koloru zielony,  
ze wskaźnikiem STEAM,  

(sandwich), 
wielkość: 70 x 35 mm,  

tulejka: 40 mm,  
szerokość rolki: 73 mm,  

rolka na 1000 sztuk

10000 
szt.

Artikel-Nr.: 4FZBH432005
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3FSKS675306 Papier Pasek koloru niebieski,  
ze wskaźnikiem STEAM,  

(sandwich),  
wielkość: 70 x 35 mm,  

tulejka: 40 mm,  
szerokość rolki: 73 mm,  

rolka na 1000 sztuk

10000 
szt.

Artikel-Nr.: 4FZBH432005
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3FSKS675307 Papier Pasek koloru czerwony,  
ze wskaźnikiem STEAM, 

(sandwich),  
wielkość: 70 x 35 mm,  

tulejka: 40 mm,  
szerokość rolki: 73 mm,  

rolka na 1000 sztuk

10000 
szt.

Artikel-Nr.: 4FZBH432005
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3FSKS675308 Papier Pasek koloru żółty,  
ze wskaźnikiem STEAM,  

(sandwich),  
wielkość: 70 x 35 mm,  

tulejka: 40 mm,  
szerokość rolki: 73 mm,  

rolka na 1000 sztuk

10000 
szt.

Artikel-Nr.: 4FZBH432005

S
T

E
A

M
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n-m

arrón
Type 1 Indicator IS
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w

w
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te
ric
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e

Etykiety samoprzylepne stericlin® do rozróżniania kolorów
Odporne na sterylizację znakowanie i dokumentowanie produktów 
medycznych

Etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym stericlin® używane są w 
połączeniu z drukarkami termotransferowymi. Do rozróżnienia kolorów, 
na przykład daty ważności na opakowaniu produktów medycznych, 
jeden rozmiar etykiet samoprzylepnych stericlin® ze wskaźnikiem 
STEAM dostępny jest obecnie w 12 różnych wersjach. Kolejność lub 
przyporządkowanie do miesiąca można określić w zależności od 
potrzeb.
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Nr art. Materiał Opis Zawartość 
kartonu

Artikel-Nr.: 4FZBH432005
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3FSKS675309 Papier Pasek koloru brązowy,  
ze wskaźnikiem STEAM,  

(sandwich),  
wielkość: 70 x 35 mm,  

tulejka: 40 mm,  
szerokość rolki: 73 mm,  

rolka na 1000 sztuk

10000 
szt.

Artikel-Nr.: 4FZBH432005

S
T
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A

M
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n-m
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3FSKS675310 Papier Pasek koloru pomarańczowy,  
ze wskaźnikiem STEAM,  

(sandwich),  
wielkość: 70 x 35 mm,  

tulejka: 40 mm,  
szerokość rolki: 73 mm,  

rolka na 1000 sztuk

10000 
szt.

Artikel-Nr.: 4FZBH432005
S

T
E

A
M
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 braun-brow
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3FSKS675311 Papier Pasek koloru jasnozielony,  
ze wskaźnikiem STEAM,  

(sandwich),  
wielkość: 70 x 35 mm,  

tulejka: 40 mm,  
szerokość rolki: 73 mm,  

rolka na 1000 sztuk

10000 
szt.

Artikel-Nr.: 4FZBH432005

S
T

E
A

M
 processed =
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n-m
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3FSKS675312 Papier Pasek koloru fioletowy,  
ze wskaźnikiem STEAM,  

(sandwich),  
wielkość: 70 x 35 mm,  

tulejka: 40 mm,  
szerokość rolki: 73 mm,  

rolka na 1000 sztuk

10000 
szt.

Artikel-Nr.: 4FZBH432005

S
T
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A

M
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3FSKS675313 Papier Pasek koloru turkusowy,  
ze wskaźnikiem STEAM,  

(sandwich),  
wielkość: 70 x 35 mm,  

tulejka: 40 mm,  
szerokość rolki: 73 mm,  

rolka na 1000 sztuk

10000 
szt.

Etykiety samoprzylepne stericlin® do rozróżniania kolorów

86

dwukrotnie samoprzylepne

dwukrotnie samoprzylepne

dwukrotnie samoprzylepne

dwukrotnie samoprzylepne

dwukrotnie samoprzylepne



Nr art. Materiał Opis Zawartość 
kartonu

3FSKS675314 Papier Pasek koloru różowy,  
ze wskaźnikiem STEAM,  

(sandwich),  
wielkość: 70 x 35 mm,  

tulejka: 40 mm,  
szerokość rolki: 73 mm,  

rolka na 1000 sztuk

10000 
szt.

Artikel-Nr.: 4FZBH432005

S
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M
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3FSKS675315 Papier Pasek koloru ciemnoniebieski,  
ze wskaźnikiem STEAM,  

(sandwich),  
wielkość: 70 x 35 mm,  

tulejka: 40 mm,  
szerokość rolki: 73 mm,  

rolka na 1000 sztuk

10000 
szt.

Artikel-Nr.: 4FZBH432005
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3FSKS675316 Papier Pasek koloru szary,  
ze wskaźnikiem STEAM, 

(sandwich),  
wielkość: 70 x 35 mm,  

tulejka: 40 mm,  
szerokość rolki: 73 mm,  

rolka na 1000 sztuk

10000 
szt.

Artikel-Nr.: 4FZBH432005
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3FSKS675317 Papier Pasek koloru burgund,  
ze wskaźnikiem STEAM,  

(sandwich),  
wielkość: 70 x 35 mm,  

tulejka: 40 mm,  
szerokość rolki: 73 mm,  

rolka na 1000 sztuk

10000 
szt.

Etykiety samoprzylepne stericlin® do rozróżniania kolorów
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Nr art. Materiał Opis Zawartość 
kartonu

3FSKS675210 Folia Do trwałego znakowania bez 
drukowania/bez wskaźnika,

Wielkość: 40 x 28 mm,
Gilza: 40 mm, 

Szerokość rolki: 43 mm, 
Rolka po 1000 szt.

1000
szt.

3FSKS675215 Folia Do trwałego znakowania bez 
druku/bez wskaźnika, 

Wielkość: 50 x 28 mm,
Gilza: 40 mm, 

Szerokość rolki: 53 mm, 
Rolka po 1000 szt.

1000
szt.

3FSKS675217 Folia Do trwałego znakowania bez 
druku/bez wskaźnika,

Wielkość: 54 x 16 mm,
Gilza: 40 mm, 

Szerokość rolki: 53 mm, 
Rolka po 1000 szt.

1000
szt.

3FSKS675220 Folia Do trwałego znakowania bez 
drukowania/bez wskaźnika, 

Wielkość: 70 x 33 mm,
Gilza: 40 mm, 

Szerokość rolki: 73 mm, 
Rolka po 1000 szt.

1000
szt.

Etykiety samoprzylepne stericlin® do trwałego znakowania
Odporne na czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację. Znakowanie produktów 
medycznych

Etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym stericlin® używane są w 
połączeniu z drukarkami termotransferowymi. Do trwałego znakowania 
produktów medycznych produkowane są etykiety samoprzylepne 
stericlin® wykonane z materiału foliowego, bez wskaźnika. Do 
nadrukowania polecamy folię termotransferową AXR® 8 - idealnie 
nadaje się do tego zastosowania.
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Etykiety samoprzylepne stericlin® do trwałego znakowania

Nr art. Materiał Opis Zawartość 
kartonu

3FSKS675224 Folia   Do trwałego znakowania bez 
drukowania/bez wskaźnika, 

 
Wielkość: 40 x 14 mm, 

Gilza: 40 mm, 
Kolor: biały

1000 

3FSKS675230 Folia  Do trwałego znakowania bez 
drukowania/bez wskaźnika, 

 
Wielkość: 40 x 28 mm, 

Gilza: 40 mm,
Kolor: biały

1000 

3FSKS675232 Folia Do trwałego znakowania bez 
drukowania/bez wskaźnika, 

 
Wielkość: 40 x 28 mm, 

Gilza: 40 mm,
Kolor: czerwony

1000 

3FSKS675234 Folia Do trwałego znakowania bez 
drukowania/bez wskaźnika, 

 
Wielkość: 40 x 28 mm, 

Gilza: 40 mm,
Kolor: zielony

1000 

3FSKS675236 Folia Do trwałego znakowania bez 
drukowania/bez wskaźnika, 

 
Wielkość: 40 x 28 mm, 

Gilza: 40 mm,
Kolor: niebieski

1000 

3FSKS675238 Folia Do trwałego znakowania bez 
drukowania/bez wskaźnika, 

 
Wielkość: 40 x 28 mm, 

Gilza: 40 mm,
Kolor: zółty

1000 

3FSKS675240 Folia Do trwałego znakowania bez 
drukowania/bez wskaźnika, 

 
Wielkość: 40 x 28 mm, 

Gilza: 40 mm,
Kolor: jasnoszary

1000 

3FSKS675242 Folia Do trwałego znakowania bez 
drukowania/bez wskaźnika, 

 
Wielkość: 40 x 28 mm, 

Gilza: 40 mm,
Kolor: różowy

1000 

3FSKS675244 Folia Do trwałego znakowania bez 
drukowania/bez wskaźnika, 

 
Wielkość: 40 x 28 mm, 

Gilza: 40 mm,
Kolor: pomarańczowy

1000 
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Nr art. Opis Zawartość 
kartonu

(szt.)

3FSKS670102  
ze wskaźnikiem STEAM i EO,  

Nacięcie materiału wierzchniego i nośnego 
jako pomoc w oddzielaniu,  

Wielkość: 80 × 34 mm (pojedyncza etykieta), 
po 250 szt. w kartonie z podajnikiem

1000

3FSKS670106
STEAM,  

Format etykiet: 25 × 20 mm  
(25 etykiet na arkusz)

2500

3FSKS670108  
ze wskaźnikiem FORM,  

Format etykiet: 25 × 20 mm  
(25 etykiet na arkusz)

2500

3FSKS670110  
ze wskaźnikiem EO,  

Format etykiet: 25 × 20 mm  
(25 etykiet na arkusz)

2500

3FSKS670112  
ze wskaźnikiem VH2O2 (PLAZMA),  

Format etykiet: 25 × 20 mm  
(25 etykiet na arkusz)

2500

Etykiety samoprzylepne stericlin® do ręcznego opisywania / 
znakowania
Odporne na sterylizację. Do znakowania i dokumentowania produktów 
medycznych

Przy pomocy naszych etykiet do dokumentów stericlin® do ręcznego 
opisywania i znakowania można łatwo i profesjonalnie oznakować i 
udokumentować wszystkie produkty medyczne i systemy barier sterylnych.
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Nr art. Opis Zawartość 
kartonu

(szt.)

3FSKS680102
samoprzylepne ze wskaźnikiem STEAM z 

nadrukiem i kodowaniem,  
Wielkość: 92 × 40 mm,  

Karton z podajnikiem po 250 szt.

1000

3FSKS680106 Karta wsadu A5 format poziomy ze wskaźnikiem 
STEAM, bez perforacji

600

System stericlin® do dokumentowania wsadu dla konkret-
nego pacjenta
Odporne na sterylizację. Do znakowania i dokumentowania produktów 
medycznych

Nasz system stericlin® do dokumentowania wsadu dla konkretnego 
pacjenta pozwala na łatwe i profesjonalne zapewnienie identyfikacji 
pochodzenia produktów medycznych i barier sterylnych bez pomocy 
specjalnego technicznego wyposażenia.

Ten system można także wykorzystać jako system do dokumentowania 
wsadów w ramach koncepcji pracy w sytuacji awaryjnej (np. w razie 
awarii systemu dokumentowania opartego na instalacji IT).
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Nr art. Opis Zawartość 
kartonu

(szt.)

3FSZB710178 Etykieta stericlin® informująca o stanie 

bez pozostawiania śladów, 
1 etykieta: zielona z nadrukiem 

„Gereinigt/Clean”, 
1 etykieta: czerwona z nadrukiem 

„Kontaminiert/Contaminated”, 
na rolce, 

rdzeń: 76 mm, 
rozmiar: 100 x 100 mm

500

3FSZB710180 Etykieta naklejana, czerwony, 
„zawartość zanieczyszczona“, 

z przetłoczeniem zapewniającym 
bezpieczeństwo,

Wielkość: 80 x 25 mm

500

KONTAMINIERT

CONTAMINATED

w
w

w
.stericlin.de

LO
T

 1184730

3FSZB710182 Etykieta naklejana, czerwony, 
„contains used medical device“, 
z przetłoczeniem zapewniającym 

bezpieczeństwo,
Wielkość: 80 x 25 mm

500

w
w

w
w

w
w

w
w

w.stericlin.de
.stericlin.de
.stericlin.de

LO
T

LO
T

LO
T 1236497

 1236497
 1236497CONTCONTCONTAINS USEDAINS USEDAINS USEDCONTAINS USEDCONTCONTCONTAINS USEDCONTAINS USEDCONTAINS USEDCONTCONTCONTAINS USEDCONT

MEDICALMEDICALMEDICAL DEVICE DEVICE DEVICE

ENTHÄLENTHÄLENTHÄLENTHÄLENTHÄLENTHÄL T GEBRAUCHTES T GEBRAUCHTES T GEBRAUCHTES T GEBRAUCHTES T GEBRAUCHTES T GEBRAUCHTESENTHÄL T GEBRAUCHTESENTHÄLENTHÄLENTHÄL T GEBRAUCHTESENTHÄL T GEBRAUCHTESENTHÄL T GEBRAUCHTESENTHÄLENTHÄLENTHÄL T GEBRAUCHTESENTHÄL
MEDIZINPRODUKTMEDIZINPRODUKTMEDIZINPRODUKT

3FSZB710190 Etykieta naklejana, zielony, 
„contains processed medical device“, 

z przetłoczeniem zapewniającym 
bezpieczeństwo,

Wielkość: 80 x 25 mm

500

w
w

w
w

w
w

w
w

w .stericlin.de
.stericlin.de
.stericlin.de

LO
T

LO
T

LO
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 1236497
 1236497CONTCONTCONTAINS PROCESSEDAINS PROCESSEDAINS PROCESSEDCONTAINS PROCESSEDCONTCONTCONTAINS PROCESSEDCONTAINS PROCESSEDCONTAINS PROCESSEDCONTCONTCONTAINS PROCESSEDCONT

MEDICALMEDICALMEDICAL DEVICE DEVICE DEVICE

ENTHÄLENTHÄLENTHÄLENTHÄLENTHÄLENTHÄLT T T ENTHÄLT ENTHÄLENTHÄLENTHÄLT ENTHÄLT ENTHÄLT ENTHÄLENTHÄLENTHÄLT ENTHÄL AUFBEREITETESAUFBEREITETESAUFBEREITETESAUFBEREITETESAUFBEREITETESAUFBEREITETES
MEDIZINPRODUKTMEDIZINPRODUKTMEDIZINPRODUKT

3FSZB710194 Etykieta naklejana, zielony, 
„contains sterilised medical device“, 

z przetłoczeniem zapewniającym 
bezpieczeństwo,

Wielkość: 80 x 25 mm

500

w
w

w
w

w
w

w
w

w.stericlin.de
.stericlin.de
.stericlin.de

LO
T

LO
T

LO
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 1226983
 1226983CONTCONTCONTAINS STERILISEDAINS STERILISEDAINS STERILISEDCONTAINS STERILISEDCONTCONTCONTAINS STERILISEDCONTAINS STERILISEDCONTAINS STERILISEDCONTCONTCONTAINS STERILISEDCONT

MEDICALMEDICALMEDICAL DEVICE DEVICE DEVICE

ENTHÄLENTHÄLENTHÄLT STERILISIERTEST STERILISIERTEST STERILISIERTESENTHÄLT STERILISIERTESENTHÄLENTHÄLENTHÄLT STERILISIERTESENTHÄLT STERILISIERTESENTHÄLT STERILISIERTESENTHÄLENTHÄLENTHÄLT STERILISIERTESENTHÄL
MEDIZINPRODUKTMEDIZINPRODUKTMEDIZINPRODUKT

Etykiety Stericlin® Info z nadrukiem
Znormalizowane oznakowanie wyrobów medycznych

Dzięki naszym wstępnie wypełnionym etykietom stericlin® można 
wskazać konkretne cechy i właściwości wyrobów medycznych.

 NEW

 NEW

NEW
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Taśma identyfi kacyjna
Szybka i łatwa metoda kodowania kolorami

Taśma identyfi kacyjna ułatwia organizację i identyfi kację poszczególnych 
produktów w CSSD, a także podczas transportu między obszarami 
dekontaminacji i innymi obszarami funkcjonalnymi. 

Materiał z łatwością znosi czyszczenie i dezynfekcję chemiczno-termiczną 
oraz obróbkę parą. 

Dostarczany w przezroczystym, zamykanym plastikowym pudełku.

Nr art. Wielkość
 (szerokość × długość)

Kolor  Zawartość 
kartonu (roll)

3FINS168102  6,5 mm × 7,6 m biały  1

3FINS168104  6,5 mm × 7,6 m niebieski  1

3FINS168106  6,5 mm × 7,6 m zielony  1

3FINS168108  6,5 mm × 7,6 m czerwony  1

3FINS168110  6,5 mm × 7,6 m zółty  1

3FINS168112  6,5 mm × 7,6 m fi oletowy  1

3FINS168114  6,5 mm × 7,6 m pomarańczowy  1

3FINS168116  6,5 mm × 7,6 m brązowy  1

3FINS168118  6,5 mm × 7,6 m czarny  1

Art. 3FRINS168102 - xxx118

Art. 3FRINS168104

Art. 3FRINS168106

NEW
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3FSGZ815460

3FSGZ815462

Folie termotransferowe stericlin®

Optymalne uzupełnienie nadruku na etykietach samoprzylepnych stericlin®

Folia termotransferowa stericlin® APX® FH+ jest najwyższej klasy barwną 
folią woskową/żywiczną. Gwarantuje ona doskonała jakość transferu na 
wszystkich gładkich powierzchniach z papieru i tworzyw sztucznych przy 
niskim zużyciu energii. 

Termotransferowy nadruk na samoprzylepnych etykietach stericlin®

zachowuje swoje kolory podczas sterylizacji parą zgodnie z wymogami 
norm EN 646 i EN 648. Potwierdza to świadectwo badania wydane przez 
ISEGA.

Folia termotransferowa stericlin® AXR® 8 w połączeniu z naszymi 
samoprzylepnymi, foliowymi etykietami stericlin® nadaje się do trwałego 
znakowania kontenerów lub koszy do instrumentów. Kombinacja ta 
jest odporna na obróbkę w urządzeniu do czyszczenia i sterylizacji i na 
sterylizację parą.

Przegląd dalszych zalet folii transferowych stericlin®: 

• Bardzo dobra odporność na zmywanie i zadrapania
• Odporność na wysoką temperaturę do 150 °C
• Bardzo dobra jakość druku i rozdzielczość
• Wielostronność i czułość

Prosimy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie prędkości i 
temperatury posiadanej drukarki.

Nr art. Opis Zawartość 
kartonu 
(rolki)

3FSGZ815460 Folia termotransferowa APX® FH+, 
powlekana zewnętrznie, 

80 mm/74 m, 
Gilza 12,7 mm Ø

10

3FSGZ815462 Folia termotransferowa APX® FH+, 
powlekana zewnętrznie, 

80 mm/300 m, 
Gilza 25,4 mm Ø

5

3FSGZ815472 Folia termotransferowa APX® FH+, 
powlekana zewnętrznie, 

110 mm/300 m, 
Gilza 25,4 mm Ø

5

3FSGZ815480 Folia termotransferowa AXR® 8, 
powlekana zewnętrznie, 

60 mm/74 m, 
Gilza 12,7 mm Ø

5

3FSGZ815482 Folia termotransferowa AXR® 8, 
powlekana na zewnętrznie, 

60 mm/300 m, 
Gilza: 25,4 mm Ø

1

3FSGZ815484 Folia termotransferowa AXR® 8, 
powlekana na zewnętrznie, 

83 mm/74 m, 
Gilza: 12,7 mm Ø

1
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3FSZB710102

3FSZB710104

Pisaki stericlin®

Do opisywania artykułów jednorazowego użytku

Systemy barier sterylnych, taśmy samoprzylepne, etykiety i wiele innych: 
Nasze odporne na sterylizację pisaki stericlin® opracowaliśmy do 
opisywania większości powierzchni. Pisaki te oferujemy w trzech kolorach o 
szerokości kreski „F” (ok. 0,6 mm).

Prosimy pamiętać: Przezroczyste opakowania można opisywać tylko na 
stronie foliowej i poza obrysem zawartości opakowania.

Nr art. Kolor Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSZB710102 czarne 10

3FSZB710104 niebieskie 10
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Logistyka materiałów sterylnych

Do bezpiecznego transportu i magazynowania produktów medycznych

Nasze ponad 40-letnie doświadczenie w 
opracowywaniu i produkcji systemów wskaźników, 
systemów bariery sterylnej i akcesoriów do sterylizacji 
skłoniło nas do zaoferowania asortymentu wysokiej 
jakości wyrobów do transportu i przechowywania 
urządzeń medycznych.

• Opakowanie transportowe
• Maty silikonowe
• Siateczkowe osłony kosza na instrumenty wykonane

z silikonu
• Tabliczki do koszy sitowych
• Kosze na instrumenty i akcesoria



Nr art. Opis Wielkość 
w mm

Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSZB855108 Opakowanie transportowe, 

dno, wielkość M (Pasuje do sita 
½ DIN 24 x 25 cm)

284 × 280 × 102 50

3FSZB855128 Opakowanie transportowe, 
pokrywa, wielkość M

300 × 290 × 92 50

3FSZB855110 Opakowanie transportowe, 
dno, wielkość L (Pasuje do sita 

DIN 48 x 25 cm)

531 × 280 × 102 50

3FSZB855130 Opakowanie transportowe, 
pokrywa, wielkość L

547 × 290 × 92 50

3FSZB855112 Opakowanie transportowe, 
dno, wielkość XL (przystosowany 

do sita DIN 54 x 25 cm lub sit 
wypożyczonych)

576 × 280 × 139 50

3FSZB855132 Opakowanie transportowe, 
pokrywa, wielkość XL

592 × 290 × 129 50

3FSZB855114 Opakowanie transportowe, 
dno, wielkość XXL

706 × 415 × 112 50

3FSZB855134 Opakowanie transportowe, 
pokrywa, wielkość XXL

722 × 425 × 102 50

3FSZB855118 Opakowanie transportowe, 
dno, „ROBOT“ (Pasuje do 

DaVinci instrumenty „XI“, „SI“ i 
optyka)

831 × 255 × 117 50

3FSZB855138 Opakowanie transportowe, 
pokrywa, „ROBOT“

847 × 265 × 107 50

3FSZB855154 Opakowanie transportowe, 
dno, „TEE“ (Pasuje do TEE-sondy)

601 × 355 × 72 50

3FSZB855174 Opakowanie transportowe, 
pokrywa, „TEE“

617 × 365 × 62 50

3FSZB855158 Opakowanie transportowe, 
dno, „ENDO“ (Pasuje do 

endoskopy)

601 × 465 × 122 50

3FSZB855178 Opakowanie transportowe, 
pokrywa, „ENDO“

617 × 475 × 112 50

Opakowanie transportowe stericlin®

Jednorazowe opakowanie do utylizacji, nie przepuszczające cieczy

Skrzynia transportowa stericlin® to rozwiązanie, zapewniające higienę 
i bezpieczeństwo podczas utylizacji i transportu zanieczyszczonych 
instrumentów z bloku operacyjnego do przygotowania w Centralnej 
Sterylizatorni.

Opakowanie jednorazowego użytku, łatwe do obsługi - ekonomiczna 
alternatywa kontenerów utylizacyjnych z metalu lub tworzywa sztucznego. 
Użycie skrzyń transportowych stericlin® znacznie obniża koszty obsługi, 
stwarza wolne moce produkcyjne w myjni kontenerów lub RDG i tym 
samym oszczędza energię, wodę i chemikalia do czyszczenia.

3FSZB710102

Art. 3FSZB855110 + xxx130

Skrzynie transportowe na sondy TEE i endoskopy

Warianty pudełek transportowych

Art. 3FSZB855108 + xxx128
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Akcesoria do skrzyń transportowych stericlin®

Dodatkowe produkty ułatwiające obsługę

Aby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie ze skrzyni transportowej stericlin®, 
udostępniamy zestaw akcesoriów. Niezależnie od tego, czy jest to 
elastyczny uchwyt do przenoszenia, etykiety samoprzylepne czy pojemniki 
na odpady, produkty te ułatwiają codzienne życie w szpitalu.

Nr art. Opis Wielkość 
w mm

Zawartość 
kartonu

(szt.)
3FSZB855210 Uchwyt dla opakowanie 

transportowe „TEE“ i „ENDO“
100

3FSZB710178 Etykieta stericlin® informująca 
o stanie higienicznym, 

dwustronnie klejąca, usuwalna 
bez pozostawiania śladów, 

1 etykieta: zielona z nadrukiem 
„Gereinigt/Clean”, 

1 etykieta: czerwona z 
nadrukiem „Kontaminiert/

Contaminated”, 
na rolce, rdzeń: 76 mm, 
rozmiar: 100 x 100 mm

100 × 100 500

3FSZB710180 Etykieta naklejana, czerwony, 
„zawartość zanieczyszczona“, 

z przetłoczeniem 
zapewniającym 
bezpieczeństwo

80 × 25 500

3FSZB710182 Etykieta naklejana, czerwony, 
„contains used medical 

device“, z przetłoczeniem 
zapewniającym 
bezpieczeństwo

80 × 25 500

3FSZB710190 Etykieta naklejana, zielony, 
„contains processed medical 

device“, z przetłoczeniem 
zapewniającym 
bezpieczeństwo

80 × 25 500

3FSZB710194 Etykieta naklejana, zielony, 
„contains sterilised medical 
device“, z przetłoczeniem 

zapewniającym 
bezpieczeństwo

80 × 25 500

3FSZB855310 Karton utylizacyjny do skrzyni 
transportowej ze zintegrowanym 
workiem foliowym (Na około 40 
sztuk pojedynczych elementów)

365 × 270 × 590 10

 Etykieta stericlin® informująca

 Art. 3FSZB710182

 Art. 3FSZB710190

 Art. 3FSZB855310
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Nr art. Opis Wielkość
(mm)

Zawartość 
kartonu

3FEDS842412 Mata silikonowa do koszy z 
płytami perforowanymi 1/2, 
o strukturze sześciokątnej do 

lepszego suszenia, 
odporna na ciepło: do 200°C

238 x 248 1 szt.

3FEDS842414 Mata silikonowa do koszy z 
płytami perforowanymi 1/1, 
o strukturze sześciokątnej do 

lepszego suszenia, 
odporna na ciepło: do 200°C

480 x 250 1 szt.

3FEDS842416 Mata silikonowa do koszy z 
siatki drucianej 1/1, 

o strukturze heksagonalnej do 
lepszego suszenia, 

odporna na ciepło: do 200°C

460 x 229 1 szt.

3FEDS842418 Mata silikonowa do koszy z 
siatki drucianej 1/2, 

o strukturze heksagonalnej do 
lepszego suszenia, 

odporna na ciepło: do 200°C

215 x 229 1 szt.

3FEDS842402 Mata silikonowa do 
koszy systemowych / 
transportowych 1/1, 

odporna na ciepło: do 200°C

540 x 280 x 3 1 szt.

Mata silikonowa do koszy z płytami perforowanymi

Mata silikonowa do koszy
systemowych / transportowych

Mata silikonowa do koszy z siatki drucianej

Art. 3FEDS842416

Art. 3FEDS842412

Silikonowe maty siatkowe stericlin®

Elastyczne wkładki do koszy na narzędzia, zapobiegające ich przesuwaniu się

Nasze silikonowe maty siatkowe stericlin® łączą ochronę przed poślizgiem z 
trwałością.

Maty nadają się do mycia w myjni-dezynfektorze, a dzięki ulepszonej 
strukturze jeszcze skuteczniej zapobiegają gromadzeniu się wilgoci.

Do koszy z perforowanymi bokami oraz koszy z siatki drucianej oferujemy 
odpowiedni rozmiar maty z siatki.
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Nr art. Opis Wielkość 
(mm)

Zawartość 
kartonu

3FEDS842404 Pokrywa kosza z siatki 
silikonowej, elastyczna, 

o sześciokątnej strukturze dla 
lepszego suszenia, 

odporna na ciepło: do 200°C

440 x 230 1 szt.

3FEDS842406 Pokrywa kosza z siatki 
silikonowej, sztywna, 

z wewnętrzną ramą ze stali 
nierdzewnej i sześciokątną 
konstrukcją zapewniającą 

lepsze suszenie, 
odporna na ciepło: do 200°C

440 x 230 1 szt.

3FEDS842408 Pokrywa kosza z siatki 
silikonowej, elastyczna, 

o sześciokątnej strukturze dla 
lepszego suszenia, 

odporna na ciepło: do 200°C

230 x 210 1 szt.

3FEDS842410 Pokrywa kosza z siatki 
silikonowej, sztywna, 

z wewnętrzną ramą ze stali 
nierdzewnej i sześciokątną 
konstrukcją zapewniającą 

lepsze suszenie, 
odporna na ciepło: do 200°C

230 x 210 1 szt.

Art. 3FEDS842404 + xxx406

Art. 3FEDS842408 + xxx410

Siateczkowe osłony kosza na narzędzia stericlin® wykonane 
z silikonu
Do bezpiecznego mocowania narzędzi i akcesoriów

Nasze silikonowe osłony siatkowe stericlin® zapewniają bezpieczne 
mocowanie narzędzi i akcesoriów podczas dekontaminacji.

Udoskonalona konstrukcja heksagonalnej struktury jeszcze bardziej 
zapobiega gromadzeniu się wilgoci.

Pokrywy koszy na instrumenty z wewnętrzną ramą ze stali nierdzewnej 
zapewniają zwiększoną stabilność ze względu na ich większą wagę.

NEW

101



Tabliczki do koszy sitowych stericlin® ze stali nierdzewnej są nieodzowne w 
każdym Dziale Centralnej Sterylizacji, ponieważ umożliwiają identyfi kację 
poszczególnych koszy sitowych, instrumentów i zestawów, a nawet 
wózków transportowych. Ważne informacje, takie jak przynależność 
do oddziału specjalistycznego, zawartość, kody kreskowe i wiele 
innych, mogą być nanoszone na tabliczki za pomocą etykiet, graweru 
laserowego lub wytrawiania, jak również etykiet P-touch.

Oferujemy tabliczki do koszy sitowych stericlin® w dwóch wersjach:
Tabliczki do koszy sitowych / Tabliczki wkładane

Zawieszki na kosze można mocować za pomocą naszych silikonowych 
zatyczek (str. 54) lub silikonowych opasek zaciskowych (str. 68).

Więcej informacji na temat zastosowań poszczególnych artykułów można 
uzyskać od naszych przedstawicieli lub na stronie internetowej 
www.stericlin.pl

Tabliczki do koszy sitowych stericlin® ze stali nierdzewnej
Do oznakowania, przyporządkowywania i przekazywania informacji

Nr art. Opis Wielkość 
w mm

Opakowanie 
handlowe 

(szt.)
3FEDS843124 Etykieta na kosz siatkowy ze stali 

nierdzewnej, Materiał: 1.4404
90 × 50 50

3FEDS843120 Etykieta na kosz siatkowy ze stali 
nierdzewnej, Materiał: 1.4404

90 × 33 50

3FEDS843118 Etykieta na kosz siatkowy ze stali 
nierdzewnej, Materiał: 1.4310

90 × 30 25

3FEDS843122 Etykieta na kosz siatkowy ze stali 
nierdzewnej, Materiał: 1.4310

90 × 50 25

3FEDS843102 Etykieta na kosz siatkowy ze stali 
nierdzewnej, Materiał: 1.4310

30 × 30 25

3FEDS843114 Etykieta na kosz siatkowy ze stali 
nierdzewnej, Materiał: 1.4310

70 × 30 25

3FEDS843104 Etykieta na kosz siatkowy ze stali 
nierdzewnej, Materiał: 1.4310

42 × 36 25

3FEDS843108 Etykieta na kosz siatkowy ze stali 
nierdzewnej, Materiał: 1.4310

55 × 30 25

3FEDS843116 Etykieta na kosz siatkowy ze stali 
nierdzewnej, Materiał: 1.4310

75 × 35 25

3FEDS843106 Uchwyt na etykietę na kosz 
siatkowy ze stali nierdzewnej do 
etykiet z tworzywa sztucznego, 

Materiał: 1.4310

50 × 20 25

3FEDS843110 Uchwyt na etykietę na kosz 
siatkowy ze stali nierdzewnej do 
etykiet z tworzywa sztucznego, 

Materiał: 1.4310 
Rozmiar: 60 x 40 mm

60 × 40 25

3FEDS843112 Etykieta zawieszana na kosz 
siatkowy ze stali nierdzewnej, 

Materiał: 1.4404

65 × 24 5

Etykieta zawieszana na kosz
siatkowy ze stali nierdzewnej

Etykieta na kosz siatkowy ze stali nierdzewnej 
mocowana zatyczkami silikonowymi

Uchwyt na etykietę z tworzywa sztucznego
Art. 3FEDS843106
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Nasze nowe tabliczki na kosze sitowe stericlin® ze stali nierdzewnej 
z identyfi kacją kolorystyczną wykonaną z silikonu łączą po raz 
pierwszy zalety trwałej stali nierdzewnej z możliwościami identyfi kacji 
konwencjonalnych tabliczek z tworzywa. Kolorowe wkładki silikonowe 
można przyporządkować na przykład do działów, priorytetów lub 
przynależności.

Tabliczki na kosze sitowe ze stali nierdzewnej z oznaczeniem 
kolorystycznym
Do identyfi kacji, przyporządkowania i przekazywania informacji

Nr art. Opis Wielkość 
w mm

Kolor Zawartość 
kartonu 

(szt.)
3FEDS843152 Tabliczka zaciskowa na kosze 

sitowe ze stali nierdzewnej z 
identyfi kacją kolorystyczną z 

silikonu

90 × 30 niebieski 10

3FEDS843154 Tabliczka zaciskowa na kosze 
sitowe ze stali nierdzewnej z 
identyfi kacją kolorystyczną z 

silikonu

90 × 30 czerwony 10

3FEDS843156 Tabliczka zaciskowa na kosze 
sitowe ze stali nierdzewnej z 
identyfi kacją kolorystyczną z 

silikonu

90 × 30 żółty 10

3FEDS843158 Tabliczka zaciskowa na kosze 
sitowe ze stali nierdzewnej z 
identyfi kacją kolorystyczną z 

silikonu

90 × 30 zielony 10

3FEDS843168 Tabliczka zaciskowa na kosze 
sitowe ze stali nierdzewnej z 
identyfi kacją kolorystyczną z 

silikonu

90 × 50 niebieski 10

3FEDS843170 Tabliczka zaciskowa na kosze 
sitowe ze stali nierdzewnej z 
identyfi kacją kolorystyczną z 

silikonu

90 × 50 czerwony 10

3FEDS843172 Tabliczka zaciskowa na kosze 
sitowe ze stali nierdzewnej z 
identyfi kacją kolorystyczną z 

silikonu

90 × 50 żółty 10

3FEDS843174 Tabliczka zaciskowa na kosze 
sitowe ze stali nierdzewnej z 
identyfi kacją kolorystyczną z 

silikonu

90 × 50 zielony 10

Art. 3FEDS843152 - xxx170

Art. 3FEDS843152 - xxx170

Art. 3FEDS843152
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Nr art. Opis Wielkość 
w mm

Kolor Zawartość 
kartonu 

(szt.)
3FEDS843402 Materiał: poliamid, 30% 

nylon wypełniony włóknem 
szklanym, odporny na 
temperaturę do 134°C

90 x 38 niebieski 100

3FEDS843404 Materiał: poliamid, 30% 
nylon wypełniony włóknem 

szklanym, odporny na 
temperaturę do 134°C

90 x 38 żółty 100

3FEDS843406 Materiał: poliamid, 30% 
nylon wypełniony włóknem 

szklanym, odporny na 
temperaturę do 134°C

90 x 38 szary 100

3FEDS843408 Materiał: poliamid, 30% 
nylon wypełniony włóknem 

szklanym, odporny na 
temperaturę do 134°C

90 x 38 zielony 100

3FEDS843410 Materiał: poliamid, 30% 
nylon wypełniony włóknem 

szklanym, odporny na 
temperaturę do 134°C

90 x 38 błękit nieba 100

3FEDS843412 Materiał: poliamid, 30% 
nylon wypełniony włóknem 

szklanym, odporny na 
temperaturę do 134°C

90 x 38 fi oletowy 100

3FEDS843414 Materiał: poliamid, 30% 
nylon wypełniony włóknem 

szklanym, odporny na 
temperaturę do 134°C

90 x 38 królewski 
niebieski

100

3FEDS843416 Materiał: poliamid, 30% 
nylon wypełniony włóknem 

szklanym, odporny na 
temperaturę do 134°C

90 x 38 pomarańczowy 100

3FEDS843418 Materiał: poliamid, 30% 
nylon wypełniony włóknem 

szklanym, odporny na 
temperaturę do 134°C

90 x 38 różowy 100

3FEDS843420 Materiał: poliamid, 30% 
nylon wypełniony włóknem 

szklanym, odporny na 
temperaturę do 134°C

90 x 38 czerwony 100

3FEDS843422 Materiał: poliamid, 30% 
nylon wypełniony włóknem 

szklanym, odporny na 
temperaturę do 134°C

90 x 38 czarny 100

Plastikowe zawieszki na narzędzia stericlin®

W różnych kolorach, aby odróżnić działy lub priorytety

Nasze zawieszki do koszy na narzędzia stericlin® wykonane ze 
wzmocnionego tworzywa poliamidowego łączą elastyczność i 
trwałość użycia plastikowej zawieszki z lepszą przyczepnością etykiet 
informacyjnych do zawieszki.

Oferujemy różne kolory, aby odróżnić działy lub priorytety. 

Zawieszki na narzędzia można mocować za pomocą naszych 
silikonowych zatyczek (str. 55) lub silikonowych opasek zaciskowych (str. 
69).

Art. 3FEDS843402

Art. 3FEDS843404

Art. 3FEDS843406
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Nr art. Opis Wielkość 
w mm

Kolor Carton 
content 

(szt.)
3FEDS843424 Materiał: poliamid, 30% 

nylon wypełniony włóknem 
szklanym, odporny na 
temperaturę do 134°C

90 x 38 biały 100

3FEDS843426 Materiał: poliamid, 30% 
nylon wypełniony włóknem 

szklanym, odporny na 
temperaturę do 134°C

90 x 38 terakota 100

3FEDS843428 Materiał: poliamid, 30% 
nylon wypełniony włóknem 

szklanym, odporny na 
temperaturę do 134°C

90 x 38 limonka 100

3FEDS843430 Materiał: poliamid, 30% 
nylon wypełniony włóknem 

szklanym, odporny na 
temperaturę do 134°C

90 x 38 turkus 100

3FEDS843432 Materiał: poliamid, 30% 
nylon wypełniony włóknem 

szklanym, odporny na 
temperaturę do 134°C

90 x 38 musztarda 100

3FEDS843434 Materiał: poliamid, 30% 
nylon wypełniony włóknem 

szklanym, odporny na 
temperaturę do 134°C

90 x 38 dąb 100

Plastikowe zawieszki na narzędzia stericlin®

Art. 3FEDS843428

Art. 3FEDS843430

Art. 3FEDS843432

Art. 3FEDS843434
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Kosze na drobne elementy służą do przygotowania różnych drobnych 
akcesoriów (śruby, implanty itp.) na sali operacyjnej i stanowią 
podstawowe wsparcie przy dekontaminacji w jednostce sterylizacyjnej. 
Ułatwiają również organizację instrumentów w koszu drucianym i w 
CSSD. Nasze kosze na małe części stanowią ekonomiczną alternatywę 
dla porównywalnych produktów na rynku i są zaprojektowane z myślą o 
wydajności i jakości.

Szeroki wybór rozmiarów zapewnia niezbędną elastyczność i może być 
również rozszerzony o niestandardowe warianty dla większych zakupów. 
Oferujemy siatki drobnoziarniste o wymiarach 1,6 × 1,6 mm w standardzie 
oraz oczka ultradrobne o wymiarach 0,5 × 0,5 mm do zastosowań 
specjalnych, takich jak przygotowanie drutów typu K, sond precyzyjnych i 
innych drobnych części .

Każdy karton zawiera 1 sztukę

Kosze ze stali nierdzewnej na drobne części z zamknięciem 
na klips
Do dekontaminacji, bezpiecznego przechowywania i optymalnej 
organizacji oraz transportu materiałów sterylnych

Nr art. Opis Wymiary 
dł. × szer. × wys. (mm)

Rozmiar 
oczek (mm)

3FEDS842102 Drobne 40 × 40 × 20 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842104 Drobne 40 × 40 × 30 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842106 Drobne 70 × 70 × 30 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842108 Drobne 80 × 40 × 20 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842110 Drobne 80 × 40 × 30 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842112 Drobne 80 × 80 × 34 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842114 Drobne 80 × 80 × 40 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842116 Drobne 80 × 80 × 50 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842118 Drobne 90 × 90 × 50 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842120 Drobne 100 × 100 × 50 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842122 Drobne 105 × 70 × 25 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842124 Drobne 150 × 50 × 35 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842126 Drobne 190 × 85 × 100 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842128 Drobne 200 × 100 × 35 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842130 Drobne 220 × 140 × 50 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842132 Drobne 235 × 155 × 40 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842134 Drobne 240 × 90 × 40 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842136 Drobne 240 × 120 × 35 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842138 Drobne 275 × 175 × 35 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842140 Drobne 275 × 200 × 35 1,6 × 1,6 × 0,7 

3FEDS842152 Ultradrobne 80 × 40 × 30 0,5 × 0,5 × 0,3 

3FEDS842154 Ultradrobne 80 × 80 × 34 0,5 × 0,5 × 0,3 

3FEDS842156 Ultradrobne 100 × 100 × 50 0,5 × 0,5 × 0,3 

3FEDS842158 Ultradrobne 180 × 130 × 30 0,5 × 0,5 × 0,3 

3FEDS842160 Ultradrobne 230 × 100 × 60 0,5 × 0,5 × 0,3 

3FEDS842162 Ultradrobne 240 × 120 × 60 0,5 × 0,5 × 0,3 

Art. 3FEDS842102 - xxx140

Art. 3FEDS842102 - xxx104

Art. 3FEDS842152 - xxx162
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Kosze okulistyczne służą do bezpiecznego przechowywania 
najdrobniejszych mikroinstrumentów. Narzędzia są bezpiecznie 
zamocowane podczas całego cyklu dekontaminacji oraz podczas 
transportu. Kosze są dostępne w 3 różnych rozmiarach i mogą stanowić 
ekonomiczną alternatywę dla kosztownych produktów na zamówienie.

Kosze dentystyczne na narzędzia ręczne o różnych rozmiarach i 
kodowaniu kolorystycznym ułatwiają organizację zestawów narzędzi 
dostosowanych do potrzeb klienta. Konstrukcja tacek zapewnia, że 
narzędzia można bardzo łatwo płukać i suszyć. Zapewnia to wydajną 
regenerację.

Każdy karton zawiera 1 sztukę

Specjalne kosze na narzędzia wykonane ze stali 
nierdzewnej z silikonowymi uchwytami
Do dekontaminacji, bezpiecznego przechowywania i optymalnej 
organizacji oraz transportu narzędzi okulistycznych i stomatologicznych.

Nr art. Opis Wymiary 
dł. × szer. × wys. (mm)

3FEDS842202 Siatka okulistyczna (mikro) 
z silikonowymi uchwytami/

paskami na dnie i pokrywie, 
ściany boczne wykonane z 

blachy perforowanej

240 × 250 × 40

3FEDS842204 Siatka okulistyczna (mikro) 
z silikonowymi uchwytami/

paskami na dnie i pokrywie, 
ściany boczne wykonane z 

blachy perforowanej

340 × 250 × 40

3FEDS842206 Siatka okulistyczna (mikro) 
z silikonowymi uchwytami/

paskami na dnie i pokrywie, 
ściany boczne wykonane z 

blachy perforowanej

440 × 250 × 40

3FEDS842252 Taca na instrumenty 
dentystyczne z blokadą 
obrotową i uchwytem 
sprężynowym, ściany 

boczne wykonane z blachy 
perforowanej

220 × 125 × 40

3FEDS842258 Taca na instrumenty 
dentystyczne z blokadą 
obrotową i uchwytem 
sprężynowym, ściany 

boczne wykonane z blachy 
perforowanej

250 × 220 × 40

3FEDS842254 Sito dentystyczne (drobne) 
z blokadą naprężającą z 

silikonowymi uchwytami na 
dnie i pokrywie

235 × 155 × 40

3FEDS842256 Sito dentystyczne (drobne) 
z blokadą naprężającą z 

silikonowymi uchwytami na 
dnie i pokrywie

240 × 90 × 40

Art. 3FEDS842202 - xxx206

Art. 3FEDS842202 - 206

Art. 3FEDS842252 + xxx258

Art. 3FEDS842254 + xxx256
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Kosze endoskopowe zapewniają bezpieczną ochronę drogich i 
wrażliwych endoskopów podczas całego cyklu dekontaminacji lub 
użytkowania i są wyposażone w blokadę obrotową.

Silikonowe podkładki na podstawie i pokrywie zapewniają stabilne 
trzymanie bez uszkadzania endoskopów i obiektywów.

Kosze endoskopowe na narzędzia wykonane ze stali 
nierdzewnej z silikonowymi uchwytami
Do dekontaminacji, bezpiecznego przechowywania i optymalnej 
organizacji oraz transportu sztywnych przedmiotów i soczewek

Nr art. Opis Wymiary 
dł. × szer. × wys. (mm)

3FEDS842222 Do jednego obiektywu 180 × 80 × 52 

3FEDS842224 Do jednego obiektywu 290 × 80 × 52 

3FEDS842226 Do dwóch obiektywów 290 × 80 × 52 

3FEDS842228 Do jednego obiektywu 460 × 80 × 52 

3FEDS842230 Do dwóch obiektywów 460 × 80 × 52 

3FEDS842232 Do jednego obiektywu 580 × 160 × 52 

3FEDS842234 Do dwóch obiektywów 580 × 160 × 52 

3FEDS842236 Do jednego obiektywu 670 × 80 × 52 

3FEDS842240 Do jednego obiektywu 800 × 80 × 52 

3FEDS842238 Ze zintegrowaną siatką na 
drobne części/na obiektyw

640 × 150 × 77 

Art. 3FEDS842222 - xxx226

Art. 3FEDS842228 + xxx230

Art. 3FEDS842232 + xxx234

Art. 3FEDS842236 + xxx240

Art. 3FEDS842238
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Notatki

Zastrzeżenie:

Zdjęcia, ilustracje, dane techniczne, opisy artykułów i inne informacje zawarte w tym katalogu nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez 
naszej wyraźnej i pisemnej zgody.

Żadne dane podane w tym katalogu nie są wiążące, nie można dochodzić roszczeń prawnych z tytułu ich wykorzystania.

Niniejszy katalog jest ważny do czasu opublikowania nowszej wersji.
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