Informatikai megoldások

Intézetünk
steril
anyag-eszköz
előállítása a 2011.
évben átadott, új,
minden
tekintetben
rendkívül
korszerű
Központi
sterilizálóban történik.
Valódi
központi
sterilizálóként
üzemeltetve tehát a
nem steril eszközök
gyűjtésétől
kezdve,
azok tisztításán és
csomagolásán
valamint sterilizálásán
keresztül, egészen a
steril anyag tárolásáig,
a technológiai sor
minden folyamatának
elvégzése
azonos
helyen történik.

Gépi műszer tisztítófertőtlenítő berendezések

Sterilizáló berendezések
Gőzsterilizálás

1 db kb. 15 l űrtartalmú ultrahangos
tisztító kád
2 db Steris-Hamo
típusú
nagy
teljesítményű termikus fertőtlenítő
hatású műszertisztító-mosógép
A 3 vegyszer szivattyúval üzemelő
készülék a mosási ciklus során
enzimatikus és alkáli tisztítószeres
mosást, valamint termikus fertőtlenítést
végez,
majd
a
szárítást
száradáskönnyítő
vegyszer
adagolásával segíti elő. A validált gépi
mosási folyamatról regisztráció készül.
A készülékek természetesen – a
műszerek minőségének megóvása
érdekében – lágyított és sótlanított
mosó vízzel üzemelnek.

2 db egyenként 400 litert meghaladó
méretű, 6 nagy (60x30x30 cm) méretű
doboz egyidejű sterilizálására alkalmas,
nagy teljesítményű, korszerű Webeco
gyártmányú autokláv.
Az autoklávok a szokásosnál rövidebb
menetidejű (134 C°-on 4 perc) gyári
programjai a műszerek kíméletesebb
sterilizálását teszik lehetővé, így
biztosítva
azok
hosszú
idejű
használatát.

Magas Minőség

Naprakész Géppark
Ellenőrzött Folyamatok
Modern Kiszolgáló Létesítmény
Versenyképes Ár

Kimagasló Szaktudás

Alacsony hőmérsékletű sterilizálás
1 db 100 l térfogatú Sterrad 100 NX plazma
sterilizáló
Talán jelenlegi legkorszerűbb alacsony
hőmérsékletű (50 C°) sterilizáló eljárás.
Felhasználó- és környezet barát.
Különösen javasolt a használata nagy értékű,
sérülékeny optikai lencsékkel rendelkező
merev és flexibilis endoszkópok kíméletes
sterilizálására.

Steril csomagolás
A megtisztított hő tűrő anyagokat,
eszközöket egyedileg Stericlin típusú
papír-fólia
kombinációjú
tasakba
helyezzük, míg a műszertálca szetteket
krepp papírba csomagoljuk.
A hőérzékeny anyagok eszközök egyedi
csomagolására Tyvek csomagoló anyagot
használunk.
A bérsterilizálás keretében egyedi
eszközök steril csomagolását is tudjuk
vállalni.

Steril anyag tárolás
Saját, steril klimatizált raktárban, rozsdamentes polcokon
Nagy, steril tároló kapacitással rendelkezünk.

Bérsterilizálás
Bérsterilizálás
szakmai információ általános információ
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