
Indpakningsmaterialer 
til sterilisation

Sterilisationsposer og -ruller 
til hospitaler, klinikker, institutioner og 

andre professionelle sterilisationsenheder.



Sterile barrieresystemer til 
sundhedssektoren

10 Points for Steriking®

Produktbeskrivelse Overholdelse 
af standarder

Tempera-
turbestadig-

hed
Damp 

121/1340C
Gas

EO, FO
Bestråling

gamma, beta
Varm tør 

luft
160/1800C

Hydrgen-
peroxid-

damp

De anbefalede 
forseglingstempera-
turer for Steriking® 

S, B, R, RB;
BOPET/PP Film + 70g/m2

papir

ISO 11607-1 & 2
EN 868-5

1380C
2800F ✓ ✓ – – – 165-1900C

329-3740F

LTS, LTR;
BOPET/PE Film + Tyvek® 
1073B 100% HDPE

ISO 11607-1 & 2
EN 868-5

1000C
2120F – ✓ ✓ – ✓ 120-1300C

248-2660F

SNW-TexLine;
BOPET/PP + Nonwoven net

ISO 11607-1 & 2
EN 868-5

1380C
2800F ✓ ✓ – – – 150-1800C

302-3560F

HR; 100% PA rør ISO 11607-1 & 2 2000C
3920F – – – ✓ – 200-2200C

392-4280F

PB; Medicinsk papir 60 
g/m2

ISO 11607-1 & 2
EN 868-4

1380C
2800F ✓ ✓ * ✓ – – 1800C

3760F

CB; BOPET/PE + BOPET/
PE Peel ISO 11607-1 & 2 1000C

2120F – – ✓ – – 130-1600C
266-3200F

* Anbefales ikke

Egnethed til sterilisation

Tyvek® er et registreret varemærke tilhørende DuPontTM.

S – Flade poser SS – Selvklæbende poserB – Poser med fold

Overholder normer og standarder
Steriking® sterile barrieresystemer overholder de internation-
ale normer og standarder ISO 11607 og EN 868 og er fremstil-
let i henhold til ISO 13485, ISO14001. CE-mærket er anbragt på 
transportkasserne.

Visuel kontrol af forseglingen
Når emballagen er forseglet, skifter den farvede � lm til en 
mørkere nuance, som gør det muligt visuelt at kontrollere 
forseglingens integritet.

Ren peel-forsegling
Steriking®-forseglingen giver en ren, � berfri åbning, der mulig-
gør aseptisk præsentation af produktet. Poserne har en specielt 
designet peel-o� -forsegling, der gør det nemt at åbne dem. Den 
rene peel-o� forsegling består af mange smalle parallelle søm.

Stærke forseglinger
Steriking®-pakkernes forsegling er stærkere end standard-
kravene. Dette forhindrer, at de sprænger under autoklavering 
og håndtering.

Forseglede kanter
De øverste hjørner er varmeforseglede, hvilket forhindrer 
støv i at opsamles ved åbningsforseglingen. Dette mindsker 
risikoen for kontaminering under åbning.
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Steriking®-produktsortimentet omfatter en lang række emballagetyper 
til alle almindelige sterilisationsprocesser, og � ndes i mange størrelser 
for enhver genstand eller instrument.

Sikkerheden i indpakningen til sterilisation afhænger af kvalitet, design, 
materialer og forsegling.

Nem håndtering
Fingerudskæringer i begge ender af posen gør det
nemt at fylde og åbne den.

Sikkert printdesign
Alle indikatorer og tekster sidder på ydersiden af pakken for 
at undgå risiko for kontaminering fra blæk.

Fremstillingssporbarhed
Hver enhed bærer en lot kode, som gør det muligt at spore 
dens produktionshistorik. Koden angiver år og måned 
(ÅÅMM).

Procesindikatorer
Vandbaseret blæk, som er i overensstemmelse med
ISO 11140-1.
Tydelige kontrastfarveskift gør det nemt at skelne
mellem behandlede og ubehandlede produkter..

Eksklusive materialer
Stærk og bøjelig plast� lm i � ere lag, og enten papir af 
medicinsk kvalitet med en høj vægt på 70 g/m2 eller syn-
tetisk bagsidemateriale,. Begge sikrer pakken en enestående 
barriere mod kontaminering og høj mekanisk styrke.

HR – Ruller til tørsterilisering

LTS – Flade Tyvek®-poser LTSS – Selvklæbende Tyvek®-poser

LTR – Flade Tyvek®-ruller SNW – TexLine Nonwoven poserPB – Papirsposer

RB – Ruller med fold CB – Støvposer
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R – Flade ruller



fordele for dig

Steriking® er kendt for høj kvalitet og pålidelig ydeevne.
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Pålidelig
pioner inden for sterilisationsemballage med 
mere end 40 års erfaring med fremstilling af sterile 
barrieresystemer.

Dokumenteret sikkerhed
undersøgelser af overholdelse og holdbarhed fra 
uafhængige laboratorier.

Omkostningsbesparelser og e� ektivitet
færre brud/revner i emballagen under sterilisation, 
håndtering og opbevaring.

Produktsupport
kundeplanlagte kurser, laboratorietestning, 
hjælp i forbindelse med juridiske spørgsmål og 
forseglingsvalideringsservice.

Sikkerhed
produkterne er egnet til deres tilsigtede formål 
og opfylder alle internationale sikkerhedskrav. 
Sporbarhed er garanteret på det enkelte 
produktniveau.
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