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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.	 

تارخ انقضا  :
60 ماه بعد از تولید

ایران کد:  به سایت مراجعه کنید

GTIN: visit the website

IRC: visit the website

IU031-VER.1
STWP-250/1200

مناسب جهت روشهای استریل ذیل:

ویژگی ها :
قابلیت ممانعت از نفوذ باکتری	 
مقاوم	 
استفاده آسان	 
ماندگاری طوالنی	 
مطابــق بــا اســتاندارد تمــام روش هــای استریلیزاســیون 	 

بــه جــز روش پالســما
مقاوم در برابر پارگی	 
کاغذ بدون حافظه	 
بدون پرز	 
بسته بندی یکبار مصرف	 
مقرون به صرفه	 
 	EN ISO 11607 مطابق با استاندارد
این کاغذ ها در ابعاد مختلف قابل ارائه است.	 

استریلیزاســیون ابزارهــای جراحــی یکــی از چالــش برانگیزتریــن بخــش هــای فرآینــد استریلیزاســیون در کلیــه CSSD هــا اســت. بــا اســتفاده از کاغذهــای 

کــرپ بســته بنــدی استریلیزاســیون، بیمارســتانها میتواننــد ابزارهــای اســتریل شــده را بــرای مــدت طوالنــی اســتریل نگهــداری کننــد. کاغذهــای بــدون 

حافظــه و فاقــد پــرز از بــروز هــر گونــه خطــر عفونــت جلوگیــری مــی کننــد.

تعریف حافظه در کاغذ بسته بندی استریل کرپ چیست؟

معمــواًل وقــیت بســته هــا یــا کاغــذ هــا تــا مــی شــوند، پــس از مدتــی قســمیت کــه تــا مــی شــود خــط مــی انــدازد و کاغــذ یکپارچگــی و صافــی خــود را از 

دســت مــی دهــد. در طــول یــک عمــل جراحــی، کاغــذ روی ســیین بایــد کامــاًل بــاز شــود تــا جراحــان بتواننــد بــه راحــیت بــه ابزارهــای اســتریل شــده دســتریس 

پیــدا کننــد. بــا اســتفاده از یــک کاغــذ بــدون حافظــه اســتریل کــرپ، بیمارســتان هــا مــی تواننــد از بــروز هــر گونــه آلودگــی در حیــن عمــل جلوگیــری 

کننــد. از طــرف دیگــر، کاغــذ هــای بســته بنــدی اســتریل کــم کیفیــت، حافظــه قــوی روی یــک ســیین دارنــد و بــه همیــن دلیــل همیشــه بــه شــکل اصلــی 

خــود )بســته( بــاز میگردنــد.

در صنعــت بســته بنــدی CSSD اســتفاده از مــواد بســته بنــدی بــدون حافظــه )Memory Free( بســیار مهــم اســت. کاغذکــرپ بســته بنــدی اســتریل نــرم 

از الیــاف 100% ســلولزی ســاخته شــده و میتوانــد بــه صــورت بســته بنــدی داخلــی یــا خارجــی ابــزار جراحــی اســتفاده شــود. بســته هــای کــرپ بــرای بخــار، 

اتیلــن اکســاید، فرمالدئیــد و روش هــای استریلیزاســیون پرتویــی مناســب هســتند و یــک راه حــل مطمئــن بــرای جلوگیــری از آلودگــی مقابــل باکتــری 

هــا هســتند.

کاغــذ کرپ بســته بندی استریلیزاســیون
STWP-250/1200 کــد محصول : 

بخار بله

اتیلن اکساید بله

فرمالدئید بله

پالسما خیر

گاما بله


