Hard Top Box®

Steril container til kirurgiske instrumenter
•

Sikkerhed, personale- og miljøhensyn er helt i top

•

Spar tid, kapacitet og penge

•

Alt er metal – giver kort tørretid

•

Skån miljøet - spar op til 45 minutter pr. tørreproces i forhold til containere med plastlåg

•

Let at håndtere, skåner dine fingre og håndled

•

100% genanvendelige aluminiumsmaterialer

•

Steril containerne kan leveres i alle standardstørrelser

•

Nye låg uden popnitter i låsemekanismer

•

Låg i flere farver

•

Stabilt låg, fræset af én aluminiumsblok

•

Du kan frit vælge - enten låg med metal flergangsfilter (Pasteur sløjfe) eller låg til engangs papirfilter med metal fikseringsring

Hard Top Box®
Steril container til sterilisering af kirurgiske instrumenter. Hard Top Box® er produceret i Tyskland af firmaet Innovations Medical. Steril containeren har været på markedet i mere end 30 år. Der er udført flere forbedringer undervejs baseret på erfaringer fra brugernes tilbagemeldinger. Blandt andet at der kan vælges mellem to forskellige låg - enten et låg med flergangsfilter (metal Pasteur sløjfe) eller et låg til engangs papirfiltre. Der forskes
konstant i retning af at forbedre steril containeren i forhold til brugervenlighed, kapacitetsbesparelser, miljø samt
nye opfindelser og muligheder.

Sikkerhed, personale- og miljøhensyn er helt i top
Hard Top Box® steril container til kirurgiske instrumenter er intuitiv let at anvende. Dette tilvejebringer en sikker
anvendelse og let håndtering, der ovenikøbet skåner fingre og håndled for personalet. Dette fordi håndtag og
låsemekanismer er designet specielt med hensyn til, at brugeren skal håndtere mange steril containere, hver
dag.

Kort tørreproces – spar tid, kapacitet og penge
Alle materialer er metal, hvilket forkorter tørreprocessen og giver mulighed for 100% genanvendelse til fordel for
miljøet.
Steril containerne har op til 45 minutter kortere tørreproces i forhold til steril containere med plastmaterialer.
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Låg
Låget er fræset ud af én massiv aluminiums blok. Det giver et robust og stabilt låg der ikke vrider sig.
Låget er konstrueret med runde rengøringsvenlige hjørner.
Ingen synlige skruer eller nitter der kan blive løse eller samle snavs.
Låget fås i flere Eloxal farver der tåler høj pH værdi og farverne falmer ikke.
Låget er konstrueret så containeren kan stables med eget og andre fabrikater.
Lågene findes med EasyStop flergangsfiltre (Pasteurs sløjfe) eller til engangs papirfiltre – begge uden plastdele.

Filtre - flergangs
Filtre er af aluminium og har derfor maksimale tørre
egenskaber.
Filtre har ingen begrænsning på antal kørsler = god
økonomi.
Kontrollerbart filtersystem for renhed.
Filtrenes af- og på montering er nemt at håndtere
uden vrid i håndled og fingre. Specialværktøj er
ikke nødvendigt.

•
•
•
•
•

Flergangs aluminiums filter – Pasteur sløjfe

Filtre - engangs
Filtre er af papir – tørrer hurtigt.
Filtre skiftes fra gang til gang.
Ingen begrænsning på antal kørsler = god økonomi.
Kontrollerbar filterbase for renhed.
Filtrenes af- og på montering er nemt at håndtere
uden vrid i håndled og fingre. Specialværktøj er
ikke nødvendigt.

Engangs papirfilter med aluminiums fikseringsring
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Pakning (forsegling)
Pakningen mellem låg og bund er konstrueret og placeret, så kanten af containerens bund automatisk placerer
sig midt på pakningen, når låget sættes på. Derved sikres tæthed.
Pakningen kan skiftes.

Bund
Bunden er fremstillet af Eloxal-behandlet aluminium, der tåler høj pH værdi.
Ingen indvendige monteringshuller, derfor ingen risiko for utæthed.
Bunden er konstrueret så containeren kan stables med eget og andre fabrikater.

Udskiftelige endeplader
Ingen skruer eller nitter der kan blive løse, derfor ingen risiko for utæthed.
Endepladernes konstruktion sikrer et ensartet og stabilt tryk på pakningen hele vejen rundt samt at pakningen
ikke trykkes unødigt ved stabling.
Valg mellem 4 forskellige typer endeplader gør det muligt at anvende de skilte og mærkater, som man foretrækker.
Mulighed for at vælge et unikt klipsesystem hvor alle formater af sedler kan fastgøres.

Lås
Låsesystem i Edel Stahl der låses let på grund af sit unikke udvekslingssystem.
Ingen risiko for skade hvis containeren kun åbnes i den ene ende.
Plomberingshuller i nyt design hvor plombering er lettere.
Ingen popnitter i låsemekanismerne på låg.

Håndtag
Bredt, stabilt håndtag.
Designet ti at skåne brugernes håndled og fingre.
Kan fås coatede i flere forskellige farver.

Drift og miljø
Spar tid, kapacitet og penge.
Engangs- eller flergangs filtre uden begrænsning på antal kørsler.
Kort tørretid da alt er aluminium.
Spar op til 45 min. pr. tørreproces i forhold til containere med plastdele.
Miljøvenlig, 100% genanvendelige materialer.
God langsigtet økonomi.

Steril containere fra
Innovations Medical kan
leveres i alle standard
størrelser og med låg i
forskellige farver
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Hard Top Box®
Steril container til kirurgiske instrumenter

Ingen popnitter

Flergangs aluminium filter

Base for engangsfilter

Engangs papirfilter

Spar tid, kapacitet og penge

Ønsker du mere information eller at afprøve en Hard Top Box
os venligst.

®

steril container, så kontakt

 70 26 00 48
21 70 15 70

Sterilean ApS
Møllehaven 12 B
DK-4040 Jyllinge

Åbningstider:
Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00
Fredag: 8.00 - 14.30
CVR/VAT: nr.: DK34472122
Brochure_ny_instrument_steril_container_2019_10_09_005
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Telefon +45 7026 0048
info@sterilean.com
www.sterilean.com

