... co upřednostňují uživatelé?
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• Systém dvojitého víka s těsněním

• Nejbezpečnější kontejner
splňuje EN 868-8

Systém Steriset® je výsledkem 60 let obchodní zkušenosti
a důsledného zpracovávání požadavků a podnětů z klinické
praxe.
Systém umožňuje udržet jakýkoli materiál sterilní v nejvyšší
dosažitelné kvalitě a v souladu s ostatními moderními
požadavky jako jsou bezpečnost, hospodárnost, životní
prostředí a splňuje evropskou normu EN 868-8 – kontejner
je považován za otevřený, když víko a spodní část sterilizační
nádoby jsou od sebe tak daleko odděleny, že uzavírací
mechanismus mezi nimi nezaručuje jejich pevné spojení
(těsnost).
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TLAKOVÝ VENTIL
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Steriset®

OCHRANNÝ DESIGN KONTEJNERU
Zlatá medaile
za bezpečný produkt
pro použití v medicíně.
Goldene SMM 98.

Víte, že všechny kontejnery
jsou ventilové?
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Ventil pro odvedení kondenzátu
Pro případ, kdy zatížení kontejneru je větší než 10 kg (vzniká
zbytkový kondenzát) nebo při nepříznivých sterilizačních
podmínkách (např. nevhodný tlak páry, staré sterilizátory,
špatné skladování), se doporučuje místo standardního
provedení s uzavřenou vanou používat kontejner s odvodem
kondenzátu.

velké síto s přepážkami

Jedná se o kontejner s termicky řízeným ventilem umístěným
v nejnižším místě vany kontejneru.

Kontejnery Steriset® jsou nabízeny ve dvou základních
provedeních – s filtry nebo s ventily. Obě varianty umožňují
stejně kvalitní sterilizaci a následné udržení sterility. Liší se
uživatelským komfortem a ekonomikou provozu.

• Opakovaně použitelná
antibakteriální bariéra
• Žádné provozní náklady
• Snadná kontrola
před sterilizací

PŘÍSLUŠENSTVÍ
SYSTÉMU

Fáze klidová: ventil uzavřen.

• KVALITA = 100 % NAPLNĚNÍ VAŠICH OČEKÁVÁNÍ.
Toto úsilí bylo oceněno zlatou medailí za bezpečný produkt
pro použití v medicíně na soutěži Goldene SMM98.

malé síto s přepážkami

Fáze sterilizace: ventil otevřen.

Systém Steriset® firmy Wagner je registrován a certifikován
v České republice a více než 7 let slouží ke spokojenosti mnoha
uživatelů.
Fáze sušení: ventil uzavřen.
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Tlakový ventil

Tlakový ventil z nerezové oceli tvoří nepropustnou bariéru
proti vniknutí mikrobiologických částic.
Odpadá nutnost měnit ﬁltry (ﬁltr není ﬁltr, je to bariéra!),
čímž se kromě času ušetří náklady na provoz.
Funkce ventilu:
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®

UZÁVĚR TERMOLOC

ODVADĚČ KONDENZÁTU
PRO TĚŽKÁ SÍTA

• Automatické zaplombování
• Žádné provozní náklady
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• Exkluzivně u kontejnerů Wagner
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Uzávěr ThermoLoc®
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Fáze úklidová:
Uvnitř i vně kontejneru je stejný (atmosferický) tlak, tedy stejný
tlak na obě platiny = platiny uzavřeny.
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Fáze vakuová:
Klesá tlak vně kontejneru, vzniká rozdíl tlaku, který překonává
odpor pružin a sterilizační medium (vzduch, vodní pára) proudí
ven až do vyrovnání podtlaku.

Dokonalé zajištění sterility nastane jen tehdy, je-li sterilizační
nádoba bezpečně zajištěna proti náhodnému otevření.
Od roku 1995 platí pro lékařské produkty zákon vyžadující
odpovídající opatření k zamezení nežádoucího otevření
sterilizační nádoby.
Toto opatření je výrobci praktikováno buď použitím plomb
na jedno použití, nebo plombovacími kartami - štítky (instalují
se před sterilizací a otevřením nádoby se pak znehodnotí).
Kontejner SteriSet® s uzávěrem ThermoLoc® řeší tento problém
elegantněji. Kontejner se „zaplombuje“ sám během sterilizace.
Barevně označená pojistka se působením teploty během
sterilizace sama zasune do příslušného uzavíracího otvoru
(viz obr.) a kontejner tak bezpečně uzamkne. Po vychladnutí
nádoby ji lze otevřít pouhým odpečetěním (posune se nahoru)
a kontejner je okamžitě připraven k dalšímu použití.
Výhody systému ThermoLoc®
oceníte již po prvním otevření.
Odpadá nepraktické plombování,
čímž se šetří čas, náklady,
a navíc nevznikají žádné odpady.

zaplombovaný uzávěr

nezaplombovaný uzávěr

1

0,1 %

• Minimální
provozní náklady
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Fáze sterilizační - přetlaková:
Zvyšuje se tlak vně kontejneru, membrána č. 1 uzavřena
a membrána č. 2 otevřena až do vyrovnání tlaku.

• POUŽITÍ KONTEJNERŮ STERISET® S UZÁVĚREM
THERMOLOC® JE MODERNÍ, EKONOMICKÉ
A ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

víko (celá sestava)

pojízdné regály
pro uskladnění kontejnerů
(různá provedení)

