
Eurosteril®

Gwarancja maksymalnej 
sterylności

PL



Przyjazna obsługa
Wskaźniki chemiczne Klasy I 
zmieniające kolor podczas procesu 
sterylizacji.

Certyfikacja
Wykonane z najlepszych materiałów. 
Papier medyczny o wadze (60g/m2) 
oraz podwójna warstwa niebieskiego 
poliesteru gwarantują szczelność 
podczas zgrzewania. Spełniają 
wszystkie standardy zgodnie z
EN 11607-1.

Bezpieczeństwo
Doskonała rozrywalność podczas 
otwierania bez strzępiących się 
włókien.

Pewność 
Zapewniają gwarancję szczelności 
podczas procesu sterylizacji. 
Przechowywane instrumenty 
zachowują sterylność do 6 
miesięcy.



Praktyczny zestaw rękawów do sterylizacji wykonanych z 
papieru medycznego (60g/m2) oraz folii dwuwarstwowej 
z polipropylenu.

Mix Euroseril®

Klasyfikacja:
Wyroby medyczne Klasy I

Opakowania:
5cm x 200m (8 rolek)
7,5cm x 200m (5 rolek)
10cm x 200m (4 rolki)
15cm x 200m (2 rolki)
20cm x 200m (2 rolki)
25cm x 200m (1 rolka)
30cm x 200m (1 rolka)
40cm x 200m (1 rolka)

Rękawy w rolkach Eurosteril® są wyprodukowane z 
najlepszych materiałów. Papier medyczny o wadze
(60g/m2) oraz podwójna warstwa niebieskiego 
poliesteru dają gwarancję szczelności podczas 
zgrzewania. Rozwiązanie umożliwia łatwe otwieranie 
pakietów zachowując ochronę mikrobiologiczną. 
Posiadają kolorowe wskaźniki sygnalizujące prawidłowe 
zakończenie cyklu w autoklawie zapewniając maksymalne 
bezpieczeństwo pacjentom.

Eurosteril®Rękawy 
do sterylizacji w 
rolkach
Gwarancja
maksymalnej sterylności

Mix zawiera:
2 rolki  5cm
2 rolki  7,5cm
1 rolka  10cm

Opakowanie:
Karton z 1 zestawem

Deklaracja zgodności CE: Rękawy do sterylizacji w 
rolkach Eurosteril®

Deklaracja zgodności CE: Rękawy do sterylizacji w rolkach 
Eurosteril®

Zapewniają 6 miesięcy sterylności od daty zgrzewania 
pod warunkiem właściwego przechowywania oraz 
prawidłowego procesu sterylizacji.

Zapewniają 6 miesięcy sterylności od daty zgrzewania 
pod warunkiem właściwego przechowywania oraz 
prawidłowego procesu sterylizacji.



Eurosteril® Rękawy 
do sterylizacji z 
zakładką

Euroseal® 
Check

Opakowanie:
Pudełko 100 testów 
Karton 40 pudełek

Ciśnieniowy test dla zgrzewarek pozwalający sprawdzić 
czy rękawy i torebki są prawidłowo uszczelnione,
zgodnie z normą EN 11607-2.

Klasyfikacja:
Wyroby medyczne Klasy I 

Opakowania:
20cm x 5 x 100m
Karton z 2 rolkami
25cm x 5 x 100m
Karton z 1 rolką
25cm x 6,5 x 100m
Karton z 1 rolką

Rękawy do sterylizacji w rolkach wykonane z papieru 
medycznego (60g/m2) oraz folii dwuwarstwowej z 
polipropylenu. 

Deklaracja zgodności CE: Rękawy do sterylizacji w rolkach 
Eurosteril®

Zapewniają 6 miesięcy sterylności od daty zgrzewania 
pod warunkiem właściwego przechowywania oraz 
prawidłowego procesu sterylizacji.



Torebki wykonane z podwójnego papieru medycznego 
(60g/m2) oraz folii z polipropylenu. Trzy dwustronnie 
zgrzane warstwy zapewniające najwyższą ochronę. 
Wskaźnik chemiczny zmieniający kolor pozwala na 
rozróżnienie sterylizacji parą lub gazem (tlenek etylenu). 
Doskonała rozrywalność podczas otwierania bez 
strzępienia się włókien.

Eurosteril® 
Torebki do 
sterylizacji

Eurosteril® 
Samoadhezyjne 
rękawy do 
sterylizacji
Samoadhezyjne rękawy do sterylizacji wykonane 
z podwójnego papieru medycznego (60g/m2) oraz 
folii z polipropylenu. Trzy dwustronnie zgrzane 
warstwy zapewniające najwyższą ochronę. Wskaźnik 
chemiczny zmieniający kolor pozwala na rozróżnienie 
sterylizacji parą lub gazem (tlenek etylenu). 
Doskonała rozrywalność podczas otwierania bez 
strzępienia się włókien.

Klasyfikacja: 
Wyroby medyczne Klasy I

Opakowania:
5 x 25cm
(Pudełko 500 szt.)
7,5 x 25cm
(Pudełko 500 szt.)
10 x 25cm
(Pudełko 500 szt.)

Klasyfikacja:   
Wyroby medyczne Klasy I  

Opakowania 
9 x 25cm (200 szt.) 
Karton 9 pudełek
14 x 26cm (200 szt.)
Karton 6 pudełek
19 x 33cm (200 szt.)
Karton 5 pudełek

Deklaracja zgodności CE: Torebki do sterylizacji w rolkach 
Eurosteril®

Deklaracja zgodności CE: Samoadhezyjne rękawy do 
sterylizacji w rolkach Eurosteril®

Zapewniają 6 miesięcy sterylności od daty zgrzewania 
pod warunkiem właściwego przechowywania oraz 
prawidłowego procesu sterylizacji.

Zapewniają 6 miesięcy sterylności od daty zgrzewania 
pod warunkiem właściwego przechowywania oraz 
prawidłowego procesu sterylizacji.



Euronda Spa
Via Chizzalunga 1
36066 Sandrigo
Vicenza, Italy
t        (+39) 0444 656111
f        (+39) 0444 656199
m      info@euronda.com
www.euronda.com

Deutschland
Euronda Deutschland
Am Landwehrbach 5
48341 Altenberge, Deutschland
t        (+49) 2505 9389 0
f        (+49) 2505 9389 29
m      info@euronda.de
www.euronda.de

France
Euronda France Eurl
ZAC les Vallées, Avenue de Bruxelles
60110 Amblainville, France
t        + 33 (0) 3 44 06 69 70
f        + 33 (0) 3 44 02 03 89
m      info@euronda.fr
www.euronda.fr

España
Euronda - Identyd
Identyd, Calle Músico
Antonio Rodríguez de Hita, 12
Bajo 30007 Murcia
t        900102034
m      info@euronda.es
www.euronda.es

Russia
OOO Euronda Russia
193149 Leningradsakaya obl., 
Vsevolozhsky r-on,
d. Novosaratovka, ul. 
Pokrovskaya, dom 41, litera B. 
Russia
t        + 7 (812) 635 88 94
m      info@eurondarussia.com
www.euronda.com.ru


