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Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe MEDIBAG 70 x
230mm
 

Cena: 38,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 200 szt.

Producent MEDILAB

Opis produktu
 

Rozmiar: 70mm x 230mm
Ilość: 200szt.

Jednorazowe opakowania medyczne, zgodne z obowiązującymi normami PN-EN 868-3 i 5 oraz PN-EN ISO 11607-1 i 2, stosowane do
bezpiecznej sterylizacji parą wodną.

Charakterystyka:

- Torebki samoprzylepne eliminują potrzebę użycia zgrzewarki.
- Wstępnie złożone w celu ułatwienia prawidłowego zamknięcia opakowania.
- Wyposażone w wycięcie na kciuk na szczycie opakowania ułatwiające otwarcie pakietu

Wskaźniki procesu
- Na opakowaniu nadrukowano zewnętrzne i wewnętrzne wskaźniki poszczególnych procesów sterylizacji określające prawidłowy
przebieg procesu.
- Wskaźnik sterylizacji parą wodną
- Jednoznaczna zmiana zabarwienia danego wskaźnika wskazuje na prawidłowy przebieg procesu
- Z uwagi na nieprzepuszczalność folii dla czynnika sterylizującego oraz na warunek, iż wskaźnik chemiczny procesu powinien być tak
umieszczony, aby był poddany takim samym warunkom sterylizacji jak sterylizowany wyrób, wszystkie wskaźniki zostały umieszczone
poza przestrzenią pakowania, na papierze od strony folii, w obrębie zgrzewu fabrycznego.

Warstwa foliowa
- Wielowarstwowa, bez rozwarstwień, wolna od porów, wad, substancji obcych i toksycznych.
- Optymalna grubość folii – 52 μm – składająca się z sześciu warstw, wytrzymała i odporna na rozerwanie.

Warstwa papierowa
- Papier medyczny o gramaturze 60 g/m2. Dobrej jakości papier pozwala na uniknięcie tzw. podwójnego pakowania.
- Specjalna charakterystyka papieru zapewnia odpowiednią barierę mikrobiologiczną dla drobnoustrojów.

Zgrzew

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- Trójścieżkowy zgrzew redukuje do minimum pylenie włókien oraz zmniejsza ryzyko zniszczenia opakowania podczas załadunku.
- Wyposażone w tzw. zgrzew zabezpieczający, który chroni opakowanie przed zniszczeniem przy pakowaniu, transporcie i
przechowywaniu.
- Dodatkowe zgrzewy narożne zapobiegające zawijaniu folii na rogach.

Nadruk
- Umieszczony na papierze w obrębie zgrzewu fabrycznego, przy użyciu atramentu na bazie wody, poza powierzchnią przeznaczoną do
bezpośredniego kontaktu z wyrobami sterylizowanymi.
- Każdą torebkę opatrzono odpowiednim numerem serii.
- Czytelne oznakowanie w języku polskim.

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

