ULTRA STERILPOSER
POSER OG RULLER TIL
INSTRUMENT STERILISERING

Et økonomisk og stærkt alternativ til beskyttelse af instrumenter pakket i wrap/sheets,
eller i tilfælde hvor en almindelig papir/laminatpose ikke er stærk nok.
f.eks. ved pakning af tunge instrumenter, bakker og containere.

• Engangsprodukt: kan steriliseres og åbnes en gang.
• Ingen frigivelse af partikler og fibre.
• Let at åbne og præsentere aseptisk.
• Til damp, EO og formaldehyd sterilisering.
• Ikke velegnet til Gamma eller Plasma bestråling.
• Damp og EO indikatorer.
• Batch og størrelse er afmærket på åbningssiden.
Det specielle NON-WOVEN materiale, der anvendes i ULTRA, har exceptionelle egenskaber vedrørende
styrke i autoklaven, trækstyrke, forseglingsstyrke. Beskyttelse mod bakteriel penetration, damp porøsitet
og vandafvisning. Alt dette gør at ULTRA er et sikkert og økonomisk alternativ til papir/laminat poser samt
produkter der pakkes i wraps/sheets.
Vi anbefaler ULTRA til pakning af tunge instrumenter og instrumentbakker. Samt til operationer hvor fibre
og partikler absolut skal minimeres (f.eks. hjerte-, implantat- og øjenkirurgi).
L.Thalund Instrument ApS
Farverland 4B
DK-2600 Glostrup
Danmark

Tlf: +45 39 67 14 40
Fax: +45 39 67 12 78

e-mail: thalund@l-thalund.dk
e-mail: salg@steril.dk
www.l-thalund.dk
www.steril.dk
www.hawo.dk

ApS reg. nr.
5 48 90
CVR/VAT
DK 69 94 60 11
Giro:
1 62 13 19
Bank:
3117 3341140625
IBAN: DK4430003341140625

Ruller
Vare nr.

Mål

Kasse med

99ULT09070
99ULT12070

90 mm x 70 m
120 mm x 70 m

3 stk.
2 stk.

99ULT16070

160 mm x 70 m

2 stk.

99ULT21070

210 mm x 70 m

2 stk.

99ULT27070
99ULT32070

270 mm x 70 m
320 mm x 70 m

1 stk.
1 stk.

99ULT38070
99ULT42070

380 mm x 70 m
420 mm x 70 m

1 stk.
1 stk.

99ULT47070
99ULT52070

470 mm x 70 m
520 mm x 70 m

1 stk.
1 stk.

99ULT58070

580 mm x 70 m

1 stk.

Brugsanvisning:
Sørg for, at der er frie overflader, så
steriliseringsgasserne kan passere ind og ud af posen.
Fyld kun posen 2/3, både på længde og bredde.
Åbning af Ruller/poser:
Ultra emballagen kan åbnes fra begge ender, uafhængigt
af retningen af fibrene i materialet.

Poser
Mål
120 mm x 400 mm
160 mm x 340 mm
225 mm x 420 mm
285 mm x 450 mm
320 mm x 500 mm
380 mm x 450 mm
380 mm x 690 mm

Vare nr.
98ULT01240
98ULT01634
98ULT02242
98ULT02845
98ULT03250
98ULT03845
98ULT03869

Kasse med
1000 stk.
1000 stk.
500 stk.
500 stk.
500 stk.
500 stk.
400 stk.

ULTRA - RULLER OG POSER
TEKNISK DATABLAD
Papirsiden
Non-Woven polyolefin 93g / m²
Laminatfilm
Blå polyester 12μm + polypropylen 38μm + lim
Fakta og produktet
Størrelse Bredde: Tolerance ± 2 mm
Svejsestyrke:
> 1,5 N / 15 mm (= krav i EN868-5).
Ultra er ca. 6N / 15 mm
Indikator
Damp (134 ° C <18min.) skifter fra lyserød til brun

Poserne er designet med ”Peel åbning”:
Åbning ved hjælp af ”Peel åbning” gør det muligt at åbne
posen antiseptisk.

Forsegling / anbefaling
Ved 135 ° - 155 ° C. Ifølge EN ISO 11607-2 skal der benyttes et
valideret forseglingsapparat til at forsegle emballagen.

Pose størrelser til kurv:

Produktionsdato læst i LOT. Nr.
Den 4-cifrede LOT kode angiver, hvornår posen er produceret:
Nummer 1: bane nummer på hele rulle.
Nummer 2 og 3: Uge nummer for produktion.
Nummer 4: Produktionsår.

DIN og ½ DIN
SPRI (std. højde)
SPRI (høj model

Inderste lag
380 X450 mm.
470 mm. rulle
520 mm. rulle

Yderste lag
420 mm. rulle
520 mm. rulle
580 mm. rulle

Opbevaring:
Undgå direkte sollys og ekstremt høje temperaturer.
Temperatur 10°- 30° C Fugtighed 30-60%.
Kartonen må ikke beskadiges under transport og opbevaring.

Kvalitetssystem:
ISO 9001 og ISO 13485

Holdbarhed:
5 år fra datoen for produktion når anbefalingerne til
opbevaring opfyldes.

CE-mærkning:
MDD EC 93/42 - 2007/47 / EC, Class I
EN ISO 11607: 1 og 2 & EN 868-5
Indikatorer: ISO 11140-1 (Class l)

