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info@altonteb.com
www.altonteb.com

تارخ انقضا  :
60 ماه بعد از تولید

ایران کد:  به سایت مراجعه کنید

GTIN: visit the website

IRC: visit the website

شرایط نگهداری  :
ــت 	  ــراد ( و رطوب ــانیت گ ــه س ــای اتاق)10-38درج در دم

ــی  ــد عفون ــیدکننده، ض ــل اکس 10-70% و دور از عوام
ــود. ــداری ش ــات نگه ــایر  مایع ــده  وس کنن

دور از نور خورشید نگهداری شود.	 
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روش های سازگار استریلیزاسیون با 
SMMSs مطابق زیر است:

ویژگی ها :
ــوذ 	  ــدم نف ــان از ع ــرای اطمین ــه Melt-Blown ب ــا دو الی ب

ــا ــم ه ــرو ارگانیس میک
بدون هیچگونه پرز	 
بسته بندی یکبار مصرف	 
عمــل 	  هنــگام  بنــدی  )بســته  حافظــه  بــدون  کاغــذ 

مانــد( مــی  باقــی  بــاز  جراحــی 
مقرون به صرفه	 
 	EN ISO 11607 مطابق با استاندارد

بســته بنــدی ابزارهــا یکــی از مهــم تریــن مراحــل در چرخــه ی استریلیزاســیون اســت. ایــن مــواد بایــد بــرای مــدت زمــان مشــخیص 
ابزارهــا را اســتریل نگهــداری کننــد. همچنیــن مــواد بســته بنــدی بایــد قابلیــت نفــوذ مــاده ضــد عفونــی کننــده )ماننــد بخــار، 

اتیلــن اکســاید و غیــره( را بــه داخــل بســته داشــته باشــند کــه بــه ایــن ترتیــب ابزارهــا بــه صــورت صحیــح اســتریل شــوند.
پارچــه بــی بافــت بســته بنــدی استریلیزاســیون )Spunbond, Meltblown, Meltblown, Spunbond, Spunbond( شــامل پنــج 

الیــه اســت کــه میتوانــد بــه عنــوان یــک بســته بنــدی داخلــی یــا خارجــی بــرای وســایل پزشــکی و ســیین هــا اســتفاده شــود.
الیــه هــای Spunbond خــواص فیلتراســیون و اســتحکام کشــی خوبــی دارنــد و همچنیــن در برابــر نفــوذ انــواع مایعــات 
مقــاوم مــی باشــند، در حالــی کــه الیــه هــای Meltblown بــه دلیــل ســاختار مولکولــی و وجــود منافــذ خیلــی ریــز، مانعــی قــوی 

در برابــر نفــوذ باکتــری هســتند.
آلتــون طــب پارچــه بــی بافــت بســته بنــدی استریلیزاســیون SMMSs را در رنــگ آبــی و گرمــاژ 55 گــرم ارائــه میکنــد. رنــگ آبــی 
ــگام  ــم در هن ــتگی چش ــور و خس ــکاس ن ــه انع ــروز هرگون ــا از ب ــت ت ــب اس ــیار مناس ــی بس ــل رنگ ــای عم ــاق ه ــرای ات ــن ب روش

جراحــی بــرای تیــم جراحــی جلوگیــری کنــد.
ــدی  ــته بن ــب بس ــوان مناس ــچ عن ــه هی ــاختار آن ب ــتفاده از Meltblown در س ــدم اس ــل ع ــی بدلی ــای SSS داخل ــه ه ــه: پارچ توج

ــد! ــول نخوری ــًا گ ــرد دارد. لطف ــیت کارب ــارف بهداش ــایر مص ــه و س ــرای البس ــا ب ــه ه ــن پارچ ــت. ای ــیون نیس استریلیزاس
نکته: SMMSs با SMS در میزان قدرت نگهداری استریل متفاوت است.

nonwoven( بســته بندی استریلیزاســیون پارچــه بــی بافت )
STSMMS-300/1200 کــد محصول : 

بخار بله

اتیلن اکساید بله

فرمالدئید بله

پالسما بله

گاما بله


