
STERYLIZATOR PLAZMOWY NISKOTEMPERATUROWY

Szybka i podręczna sterylizacja plazmowa
dla szpitali oraz klinik.
Sterylizacja w 7 min. w temperaturze poniżej 57°C



Nowoczesna i szybka sterylizacja plazmowa
w przystępnej cenie.
 



TRYB KOMORY - sterylizacja pakietów

Tryb sterylizacji: Tryb KOMORY
Rozmiar: 264 mm (S) x 410 mm (D) x 125 mm (G)
Czynnik: H2O2 58%
Minimalny czas cyklu: 36 min

Tryb przeznaczony do kaset STERLOAD®. 
STERLOAD zapewnia sterylizację kilku pakietów w komorze. W tym trybie korzystamy z rękawów Tyvek.
W celu sterylizacji należy zapakować narzędzia do rękawów TYVEK, zgrzać rękawy zgrzewarką i umieścić 
w sterylizatorze. W tym trybie możemy umieścić kilka pakietów, wypełniając przestrzeń komory.
1. Rozpoczynamy cykl dotykając ikonę start.
2. Cały cykl trwa ok. 36 minut w temperaturze poniżej 57°C .
3. Po zakończonym cyklu możesz przechowywać sterylne narzędzia w rękawie TYVEK do 6 miesięcy.

STERLINK® umożliwia sterylizację w dwóch trybach:
1. Tryb komory - sterylizacja narzędzi w całej komorze. 
2. Tryb rękawa - sterylizacja narzędzi w specjalnym rękawie.

Niezawodny i bezpieczny cykl sterylizacji wielofazowej 

Smart Ready Usuwanie wilgoci Sterylizacja Smart Complete

Rewolucyjne rozwiązanie w sterylizacji! 



TRYB RĘKAWA - sterylizacja w 7 minut

Tryb przeznaczony do rękawa STERPACK® lub STERPACK® Plus  
Każdy rękaw STERPACK posiada wbudowany czynnik sterylizujący.
W celu przeprowadzenia sterylizacji należy zapakować narzędzia do rękawa STERPACK, następnie go 
zgrzać i umieścić w komorze sterylizatora. 
1. Rozpoczynamy cykl dotykając ikonę start.
2. Cały proces trwa ok. 7 minut (STERPACK®) w temperaturze poniżej 57°C .
3. Po zakończonym cyklu możesz przechowywać sterylne narzędzia w rękawie STERPACK do 12 miesięcy.

Tryb sterylizacji: Tryb RĘKAWA
Rozmiar rękawa: 135 mm x 280 mm 
Czynnik: H2O2 58% 
Minimalny czas cyklu: 7 min

Tryb sterylizacji: Tryb RĘKAWA PLUS
Rozmiar rękawa: 240 mm x 410 mm
Czynnik: H2O2 58% 
Minimalny czas cyklu: 14 min

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej
o sterylizatorze STERLINK® oraz o 
możlwościach zakupu lub wynajmu.

+48 68 422 70 90 lub info@sanisystem.pl
 



System archiwizacji danych (ITS™)

Każda kaseta posiada unikalny 
kod kreskowy do śledzenia 
informacji o sterylizacji

Specjalna drukarka do 
wydruku parametrów cyklu

Rekordy z informacjami o 
sterylizacji są zapisywane 
w chmurze na serwerach 
ITS™

STERPACK® Śledzenie 
każdego rekordu sterylizacji

Użytkownicy mają dostęp 
do informacji o sterylizacji 
przez przeglądarkę lub 
aplikację 

System archiwizacji danych z cykli on-line ZA DARMO!
Instrument Tracking System (ITS) to system archiwizacji danych z cykli i monitorowania sterylizacji w 
czasie rzeczywistym - analiza rzeczywistych danych użytkowych z STERPACK®, STERPACK Plus® i 
STERLOAD®. ITS jest również narzędziem diagnostyczne urządzenia. Wszsytkie dane z cyklu 
sterylizacji zapisywane są na urządzeniu i przesyłane do chmury. Użytkownik ma wgląd do danych 
każdego procesu sterylizacji przeprowadzonego na tym urządzeniu. Aby korzystać z usług ITS 
wymagane jest podłączenie do internetu. 

Wybrane akcesoria 

Rękaw zawierający czynnik 
sterylizujący

STERPACK® STERLOAD®
Kaseta zawierająca czynnik  
sterylizujący do trybu komory

Drukarka
Zewnętrzna drukarka termiczna

Błyskawiczna sterylizacja
oszczędza czas 

 

7min.

Niska temperatura nie niszczy
 drogiego sprzętu medycznego 

 

57°C



Wymiary (SxGxW)

Waga

Komora (SxDxG)

Tryb sterylizacji
(minimalny czas cyklu)

Skuteczność sterylizacji

Opcjonalne funkcje

433 mm x 614 mm x 437 mm

68 kg

264 mm x 410 mm x 125 mm (14 litrów)

STERPACK: 7 min
STERPACK Plus: 14 min
STERLOAD: 36 min

ø 1mm, długość 2000 mm

Zewnętrzna drukarka, ITS™

Specyfikacja STERLINK®

Grand prize, SIIF2016
Gold prize, SIIF2018

RoHS ComplianceLABORATORY EQUIPMENT
E502914

EN ISO 13485:2016 Korea FDA CertificateCE(MDD) GMP Certificates

Sani System sp. z o.o. sp. k. 
Borówkowa 24 
65-124 Zielona Góra, Polska
Biuro czynne od pon-pt / 8:00-16:00  

Dział Handlowy
tel. +48 68 422 70 90
tel. +48 68 422 70 91
info@sanisystem.pl

Serwis
+48 511 222 828
serwis@sanisystem.pl

Zapraszamy na
www.sanisystem.pl


