7 minutový nízkoteplotní plazmový sterilizátor

Rychlá sterilizace za 7 min
Kompaktní design
Snadné ovládání
Sledování v reálném čase

Chytrá
sterilizace

Kazety na sterilant, spotřební materiál a příslušenství
Kazety na sterilant

• Velikost: 135 x 280 mm
• 50 ks/box

• Velikost: 250 x 410 mm
• 30 ks/box

• 30 ks/box

• 30 ks/box

• Velikost: 200 x 400 mm
• 90 ks/box

• Velikost: 300 x 400 mm
• 60 ks/box

• Velikost: 60 x 60 mm
• 50 ks/box

Vozík

Tiskárna štítků

Rolička se štítky

• Velikost: 483 x 660 x 603 mm
• Hmotnost: 37 kg

• Velikost: 120 x 102 x 146 mm
• Hmotnost: 0,5 kg

• Rozměr: 52 x 110 mm
• Počet štítků: 49 ks

Spotřební materiál

Sterilizační obal
• Velikost: 100 x 400 mm
• 120 ks/box

Příslušenství

• Velikost: 505 x 255 x 145 mm
• Hmotnost: 12 kg
• Teplota: 135 °C / 150 °C

Box

Příslušenství

CI páska

CI proužky

• Šířka: 20 mm
• Délka: 50 m

• Velikost: 18 x 105 mm
• 250 ks/box

• Čas: 30 min
• 50 ks/box

Jen na jedno použití
Tyvek® je registrovanou obchodní známkou společnosti Dupont™.

• Velikost: 195 x 80 x 30 mm

• Velikost: 260 x 160 x 50 mm

Zdravotnický prostředek třídy IIb s certifikací CE, Health Canada a TGA

Pouch mód – rychlá 7minutová sterilizace v kapsách s přímým vstřikováním
a s patentovanou sterilizační technologií, použitou poprvé na světě

Díky kapsám s vakuovým uzávěrem může obsluha okamžitě
kontrolovat proces sterilizace nástrojů uvnitř

Kazety se sterilizačním činidlem pro bezpečnou likvidaci

Specifikace přístroje STERLINK™ FPS-15s Plus
Model

Mode

Cycle time

Sterilant

Capacity

1l

H₂O₂ 58%-59,5%
(0,1 ml/buňka)

Pouch Plus mód

4l

H₂O₂ 58%-59,5%
(0,3 ml/buňka)

Komorový mód

14 l

H₂O₂ 58%-59,5%
(0,9 ml/buňka)

1l

H₂O₂ 58%-59,5%
(0,1 ml/buňka)

7l

H₂O₂ 58%-59,5%
(0,7 ml/buňka)

Pouch mód

STERPACK™: 7 min

* STERPACK™, STERPACK™ Plus a STERLOAD™ jsou certifikovaná sterilizační činidla s označením CE, Health Canada a TGA.

Specifikace přístroje STERLINK™ MINI

Pouch mód
Expresní mód
Pokročilý mód

* Expresní mód znamená proces povrchové sterilizace; ostatní módy znamenají proces hloubkové sterilizace.
* Všechny sterilizační procesy STERLINK™ jsou dvojité cykly.

Přístroj STERLINK™ provádí verifikaci výsledků sterilizace pomocí následujících lumenů:
Pro STERLINK™ je vyžadován jednokanálový lumen
ø 0,7 x 500 mm nerezová ocel | ø 2,0 x 1500 mm nerezová ocel | ø 1,0 x 2000 mm PTFE

Expresní mód (jen verze STERLINK™ MINI) – 12minutová rychlá sterilizace
Je aplikován proces sterilizace s dvojitým cyklem v souladu s normou ISO 14937

Kompatibilní s většinou zdravotnických prostředků
a materiálů, které jsou citlivé na vysokou teplotu a vlhkost

Jednoduchá obsluha, instalace i monitorování
(vyžaduje jen elektrickou zásuvku)

Výsledky sterilizace
Přístroj STERLINK™ provádí verifikaci výsledků sterilizace
pomocí následujících lumenů:

Pro STERLINK™ je vyžadován jednokanálový lumen
ø 0,7 x 500 mm nerezová ocel
ø 2,0 x 1500 mm nerezová ocel
ø 1,0 x 2000 mm PTFE

Systém pro sledování nástrojů (ITS™)
Sledování nástrojů pomocí čárového kódu
• Monitorování přístroje STERLINK™
v reálném čase

Tiskárna štítků

• Vzdálené provádění nejnovějších
aktualizací softwaru

Čárový kód

Systém pro monitorování
v reálném čase

Srovnávací tabulka
Sterilizátor

Teplota

Doba cyklu

Sterilant

Autokláv

Do 134 °C

60 min
+1 hod. chladnutí

Horká
pára

Etylenoxid

Do 60 °C

Přes 120 min
+12 hod. ventilace

Etylenoxid

Plazmový
sterilizátor

Do 60 °C

70 min

H2O2

Do 60 °C

Pouch mód: 7 min
Pouch Plus mód: 14 min
Komorový mód: 36 min

H2O2
přímé
vstřikování

STERLINK®

Vlastnosti
• Sterilizace látek
• Dlouhá doba cyklu

• Riziko spálení
• Riziko poškození lékařských nástrojů

• Vysoce nebezpečný toxický plyn
• Dlouhá doba cyklu
• Vysoká cena
• Velký objem

• Dodatečná ventilace
• Nižší efektivita

• Rychlý sterilizační cyklus
• Příznivé náklady
• Kompaktní velikost
• Ergonomický design

• Snadná údržba
• Systém ITS™
• Ekologicky příznivý
• Bezpečnost pro nástroje
citlivé na teplo

STERLINK™ FPS-15s Plus 14 L

|

STERLINK™ MINI 7 L

Nízkoteplotní plazmový sterilizátor
pro široké spektrum lékařských nástrojů
Přístroj používá světově první patentovanou sterilizační technologii
kapsového typu s přímým vstřikováním. Je validován na hladinu sterilizační
jistoty SAL 10-6 a zajišťuje tak sterilizační stabilitu lékařských nástrojů.
(SAL: Hladina sterilizační jistoty, 99,9999 %)

Specifikace

STERLINK™ FPS-15s Plus

Model

STERLINK™ MINI

Rozměry (š x h x v)

433 x 614 x 437 mm

275 x 440 x 330 mm

Komora (š x h x v)

264 x 410 x 125 mm (14 l)

206 x 346 x 113 mm (7 l)

Diagonální délka
komory
Vakuová pumpa

Pumpa samostatného typu

Pumpa vestavěného typu

20 kg (modul s pumpou:

67 kg

Hmotnost

Délka cyklu

36 cm

47 cm

21 kg)

Pouch mód

STERPACK™: 7 min

Pouch mód

Pouch Plus mód

STERPACK™ Plus: 14 min

Expresní mód

STERLOAD™ MINI: 12 min

Komorový mód

STERLOAD™: 36 min

Pokročilý mód

STERLOAD™ MINI: 18 min

STERPACK™: 7 min

* Expresní mód znamená proces povrchové sterilizace; ostatní módy znamenají proces hloubkové sterilizace.
* Všechny sterilizační procesy STERLINK™ jsou dvojité cykly.
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