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Centralna Sterylizatornia jest często nazywana „sercem” Szpitala. To właśnie tutaj wyroby
medyczne wielokrotnego użytku, wykorzystywane do badań i zabiegów w różnych Oddziałach Szpitala, są przygotowywane do ponownego użycia. Dekontaminacja medyczna to złożony proces składający się z takich etapów jak mycie, dezynfekcja i (jeżeli dotyczy) sterylizacja.
Nieodzownie związane z procesem dekontaminacji są również takie aspekty jak prawidłowy
transport, przechowywanie, przestrzeganie zasad pakowania, zabezpieczania narzędzi czy też
aseptycznego podania w miejscu użycia. W celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa personelu medycznego i pacjenta każdy etap dekontaminacji powinien być skrupulatnie
sprawdzany, kontrolowany i dokumentowany.
Kierownicy i Personel Sterylizatorni muszą radzić sobie w codziennej pracy z takimi trudnościami jak:
• Pakowanie ciężkich zestawów, w sposób zapobiegający uszkodzeniu opakowania
oraz powstawaniu wilgoci,
• Utrzymanie narzędzi w jak najlepszej kondycji,
• Oczyszczanie zabrudzeń z trudnodostępnych miejsc na narzędziach,
• Identyfikacja kontenerów, zestawów i pojedynczych narzędzi,
• Prowadzenie kontroli i dokumentacji procesów,
• I wiele, wiele innych...
Wszystko to nierzadko odbywa się pod dużą presją czasu, w którym narzędzia muszą być
przygotowane do ponownego użycia.
W odpowiedzi na te problemy, przygotowaliśmy dla Państwa katalog akcesoriów pomocniczych.
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Kontrola skuteczności mycia
STF MIS Lumen Kit - Kontrola skuteczności mycia wyrobów o przekroju kanałowym
Przyrząd do kontroli skuteczności mycia zawierający teflonową rurkę o średnicy wewnętrznej 2 mm i długości
500 mm zakończoną kapsułą, w której umieszcza się wskaźnik skuteczności procesu. Na drugim końcu znajduje się
złącze luer lock, które można podłączyć do stojaka MIS myjni-dezynfektora.
Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.
Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

HX100AB

Przyrząd do kontroli

śred. 2 mm,
dług. 500 mm

1 szt.

HX101AB

Wskaźniki

-

100 szt.

Preparaty wspomagające proces dekontaminacji
GOLFF Preparat do czyszczenia elementów optycznych laparoskopów - przeciw zamgławianiu
Preparat gwarantujący lepszą widoczność oraz pozwalający uniknąć
niepotrzebnych przerw w czasie operacji. Zapobiega powstawaniu mgły
na soczewkach. Nie zawiera lateksu. Dzięki poręcznemu opakowaniu jest
prosty w aplikacji.
Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

GOLFF

Preparat do czyszczenia elementów
optycznych laparoskopów

6g

20 szt.

Olej w sprayu do konserwacji systemów motorowych
Olej w sprayu do smarowania i konserwacji napędów motorowych, w tym napędów firmy Aesculap.
Preparat do zaaplikowania przed procesem sterylizacji. Opakowanie 300 ml.
Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

GB600

Olej w sprayu do konserwacji
systemów motorowych

300 ml

1 szt.
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Czyściki i szczotki
Szczotki do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe
Szeroka gama szczotek wielokrotnego użytku do czyszczenia kanałów roboczych, w tym kanałów laparoskopów
i innych endoskopów sztywnych. Prowadnik wykonany ze skręconego drutu, włosie nylonowe.
Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

22-12157

dł. 30,5 cm; śr. 4 mm

3 szt.

23-16394

dł. 40,6 cm; śr. 10 mm

3 szt.

23-16197

dł. 40,6 cm; śr. 5 mm

3 szt.

22-12197

dł. 30,5 cm; śr. 5 mm

3 szt.

dł. 61 cm; śr. 7 mm

3 szt.

dł. 40,6 cm; śr. 7 mm

3 szt.

20-10118

dł. 25 cm; śr. 3 mm

3 szt.

20-10079

dł. 25 cm; śr. 2 mm

3 szt.

24-24098

dł. 61 cm; śr. 3 mm

3 szt.

24-24197

dł. 61 cm; śr. 5 mm

3 szt.

24-24394

dł. 61 cm; śr. 10 mm

3 szt.

24-24276
23-16276

Szczotki do mycia
kanałów roboczych
- włosie nylonowe

20-10118

22-12157

23-16394

24-24276

Szczotka do mycia rurek tracheostomijnych
Specjalistyczna szczotka wielokrotnego użytku przeznaczone do mycia rurek tracheostomijnych. Posiada nylonowe
włosie oraz rączkę wykonaną ze skręconego drutu.
Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

25-08500

Szczotka do mycia rurek tracheostomijnych
- włosie nylonowe

dł. 203 mm; śr. 12,7 mm

3 szt.

Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego
Dwustronna specjalistyczna szczotka wielokrotnego zastosowania. Posiada nylonowe włosie osadzone na obu
końcach rączki - z jednej strony trzy rzędy włosia, z drugiej jeden. Umożliwia dotarcie do trudnodostępnych elementów narzędzi.
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Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

28-69394

Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką
z tworzywa sztucznego

dł. 18 cm - włosie nylon

3 szt.

Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego
Funkcjonalna szczotka do mycia narzędzi z poręcznym uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego.
Posiada włosie nylonowe.
Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

28-72550

Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego

dł. 18,4 cm - włosie nylon

3 szt.

Elastyczne szczotki do czyszczenia kanałów roboczych
Specjalistyczne szczotki wielokrotnego użytku z wygodnym prowadnikiem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym
włosiem. Elastyczny prowadnik pozwala na wprowadzenie szczotki do skomplikowanych kanałów, a jednocześnie
uniemożliwia jej trwałe zagięcie.
Nr ref.

Opis produktu

40-65005

40-65010

Elastyczne szczotki do czyszczenia
kanałów roboczych

41-62503

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

biała - dł. 65 cm - śr. włosia 5 mm - dwustronna

3 szt.

czerwona - dł. 65 cm - śr. włosia 10 mm - dwustronna

3 szt.

żółta - dł. 62,5 cm - śr. włosia 3 mm - jednostronna

3 szt.

40-65005
40-65010
41-62503

Szczotka do precyzyjnego mycia narzędzi
Specjalistyczna szczotka wielokrotnego użytku, przeznaczona do precyzyjnego i dokładnego oczyszczania trudnodostępnych miejsc, jak np. przeguby narzędzi. Bardzo dobrze sprawdza się w szybkim usuwaniu uciążliwych zanieczyszczeń. Trwałe i sztywne włosie z materiału Tynex® sprawia, że szczotka wykazuje niezwykłą skuteczność mycia,
bez ryzyka uszkodzenia powierzchni czyszczonego instrumentu.
Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

50-40800

Szczotka do precyzyjnego mycia narzędzi

dł. 16 cm - włosie Tynex®

3 szt.
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Szczotki do mycia narzędzi
Specjalistyczne szczotki wielokrotnego użytku z długim, ergonomicznym uchwytem oraz odpowiednio długą
powierzchnią włosia (70 mm). Transparentne, poliamidowe włosie umożliwia szybką weryfikację stanu zabrudzenia.
Szczotki są rozróżnione kolorystycznie ze względu na różną sztywność włosia.
Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

50-40917

dł. 22 cm - 77 mm x 20 mm x 10 mm
- extra sztywne włosie nylon

3 szt.

50-40918

dł. 22 cm - 77 mm x 20 mm x 15 mm
- sztywne włosie nylon

3 szt.

50-40919

dł. 22 cm - 77 mm x 20 mm x 15 mm
- elastyczne włosie nylon

3 szt.

50-40920

dł. 22 cm - 77 mm x 20 mm x 25 mm
- extra elastyczne włosie nylon

3 szt.

Szczotki do mycia narzędzi

50-40917

50-40918

50-40919

50-40920

Szczotki do czyszczenia z niebieskim włosiem
Szczotki z mocnym nylonowym włosiem na wytrzymałych uchwytach. Trwałe
i bezpieczne w użyciu. Dedykowane do uporczywych zabrudzeń, wymagających mocniejszego szorowania. Specjalne włosie ulega ścieranu przy bardzo
nieznacznym odkształceniu.
Nr ref.
BBR001
BBR003
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Opis produktu
Szczotki do czyszczenia
z niebieskim włosiem

Rodzaj

Ilość w opakowaniu

wąski czubek

1 szt.

mała

1 szt.

Specjalistyczna dwustronna szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego
Dwustronna szczotka wielokrotnego użytku przeznaczona do czyszczenia instrumentów ortopedycznych,
w tym przede wszystkim trudnych do doczyszczenia frezów do panewek biodrowych. Jedna okrągła strona szczotki
o średnicy 45 mm służy do zewnętrznego oczyszczenia, druga strona w kształcie szpiczastego stożka o średnicy
8 mm pozwala doczyścić ostro zakończone otwory, w których często zalega tkanka kostna. Precyzyjne, mocne
i trwałe włosie z łatwością czyści trudno dostępne elementy narzędzi, nie stwarzając jednocześnie ryzyka uszkodzenia ich powierzchni.
Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

50-ACETAB

Specjalistyczna, dwustronna szczotka
do czyszczenia osprzętu ortopedycznego

dł. 20 cm - śr. 8 mm / okrąg 45 mm
- włosie klasy medycznej

3 szt.

FLEXISTEM - Czyściki elastyczne
Unikalny system czyścików jednorazowych dostępnych w różnych rozmiarach. Zbudowany z materiałów o różnych
twardościach, dzięki czemu zapewnia miękkie lub szorstkie właściwości czyszczące. Dozownik pozwala w łatwy
sposób dostosować czyściki do wymaganej przez użytkownika długości.
Nr ref.

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

FLEX009

Pakiet uzupełniający

1 szt.

FLEX008

Komplet z dozownikiem

1 szt.

miękkie, polyester - śr. 12 mm - 30 cm

50 szt.

FLEX004

miękkie, polyester - śr. 9 mm - 30 cm

50 szt.

FLEX003

podwójne, bawełna/nylon - śr. 3 mm - 15 cm

100 szt.

FLEX005

Opis produktu

FLEXISTEM - czyściki elastyczne
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Opakowania ochronne i transportowe
Torebki foliowo-włókninowe z 3 wskaźnikami procesu STEAM, EO, FORM - niebieskie
Doskonałe rozwiązanie w przypadku pakowania zestawów ciężkich, przy których ryzyko przerwania materiału
jest znacznie większe. Zamiast papieru krepowanego, posiadają włókninę cechującą się wyższą odpornością
na uszkodzenia mechaniczne.
Nr ref.

Opis produktu

MBCOVER003
MBCOVER004
MBCOVER005
MBCOVER006

Torebki foliowo-włókninowe
z 3 wskaźnikami procesu
STEAM, EO, FORM
- niebieskie

MBCOVER007

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

270 x 450 mm

500 szt.

300 x 500 mm

500 szt.

400 x 520 mm

500 szt.

400 x 580 mm

500 szt.

500 x 600 mm

500 szt.

Polietylenowe torby transportowe
Przeźroczyste, wykonane z polietylenu o grubości 65 µm torby posterylizacyjne, służące do transportu oraz przechowywania materiału sterylnego. Torby posiadają samoprzylepny pasek oraz nadrukowane białe pole do wpisania informacji.
Nr ref.

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

MBDUST001

150 x 250 mm

500 szt.

MBDUST002

200 x 300 mm

500 szt.

300 x 500 mm

250 szt.

MBDUST005

400 x 550 mm

100 szt.

MBDUST010

600 x 760 mm

100 szt.

MBDUST004
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Opis produktu

Polietylenowe torby
transportowe

Wkładki absorpcyjne
Supermiękkie, chłonne arkusze absorpcyjne
Superchłonne arkusze absorpcyjne o gramaturze 140 g/m2 i grubości 400 µm, charakteryzują się absorpcją wody
powyżej 240 g/m2. Wykonane z pulpy drzewnej wzmocnionej mokrą żywicą, nie zawierają chloru ECF. Zawartość
chlorków poniżej 0,05% i siarczanów poniżej 0,25%. Przeznaczone do stosowania w sterylizacji S, EO i F.
Nr ref.

Opis produktu

SOK001SS

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

750 x 500 mm

50 szt.

305 x 610 mm

100 szt.

Supermiękkie, chłonne arkusze absorpcyjne
SOK003SS

Wysokochłonne wkładki absorpcyjne
Wysokochłonne papierowe wkładki absorpcyjne o gramaturze 80 g/m2 i grubości 270 - 300 µm, charakteryzują się
absorpcją wody na poziomie 130 g/m2 oraz wysoką odpornością na przedarcia w porównaniu do standardowych
wkładek. Wykonane z czystej pulpy drzewnej, produkowane w sposób eliminujący chlorki i siarczki oraz bez czynników barwiących. Możliwość stosowania w sterylizacji S i EO.
Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

TLC005

250 x 250 mm

2400 szt.

TLC006

250 x 500 mm

1200 szt.

TLC009

305 x 305 mm

2000 szt.

TLC011

305 x 610 mm

1000 szt.

Wysokochłonne wkładki absorpcyjne
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Dokumentacja procesu i identyfikacja narzędzi
Metkownica 3-rzędowa
Metkownica 3-rzędowa. Umożliwia nadruk na etykietach samoprzylepnych
informacji kodowanych alfa-numerycznie (litery i cyfry) lub numerycznie
(same cyfry). Drukowane dane są rozmieszczone w trzech wierszach, po 11
lub 12 znaków w każdym (w zależności od rodzaju metkownicy).
Nr ref.

Opis produktu

3790111PL

Rodzaj

Ilość w opakowaniu

alfa-numeryczna

1 szt.

numeryczna

1 szt.

Metkownica 3-rzędowa
3790222PL

Etykiety podwójnie przylepne - rolka
Etykiety podwójnie (dwukrotnie) przylepne do oznaczania i etykietowania
pakietów przeznaczonych do procesów sterylizacji parowej w wariancie
z nadrukowanym wskaźnikiem procesu sterylizacji lub bez.
Wskaźnik procesu typu 1 do sterylizacji parowej zmienia barwę z różowej
na brązową (kolor różowy - pakiet nie sterylizowany, brązowy - pakiet
sterylizowany). Kompatybilne z każdą trzyrzędową metkownicą o rozmiarze metek 28 mm x 29 mm (np. firmy BLITZ, Printex).
Jedna rolka zawiera 500 sztuk etykiet.
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Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

PX2S2928W

Etykiety podwójnie przylepne
ze wskaźnikiem procesu
sterylizacji parowej

29 x 28 mm

500 szt./rol.

PX2W2928W

Etykiety podwójnie przylepne
bez wskaźnika procesu
sterylizacji parowej

29 x 28 mm

500 szt./rol.

Etykiety ze wskaźnikiem procesu STEAM - podwójnie przylepne
Etykiety o rozmiarze 55 x 33mm, podwójnie przylepne, posiadające wskaźnik procesu Typu 1, zmieniający barwę
pod wpływem sterylizacji parowej.
Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

6812070

Etykieta ze wskaźnikiem procesu
STEAM - podwójnie przylepne

55 x 33 mm

1000 szt./rol.

Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji EO
Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji tlenkiem etylenu,
zmieniającym barwę z żółtej na niebieską, z sześcioma miejscami informacyjnymi.
Odpowiednie do metkownic trzyrzędowych, umożliwiających nadruk poprzeczny
do kierunku rozwijania taśmy.
Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

S.ETY3EO

Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem
procesu sterylizacji EO

29 x 28 mm

500 szt./rol.

Etykiety do kontenerów transportowych
Etykiety papierowe w kolorze białym, ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej przebarwiającym się na brązowo.
Kompatybilne z kontenerami Aesculap.
Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

INT1008

Etykiety do kontenerów
Aesculap

35 x 74 mm

1000 szt.

Taśma neutralna bez wskaźnika procesu do sterylizacji plazmowej - VH2O2 - V-PRO®
Bezcelulozowa taśma do sterylizacji niskotemperaturowej nadtlenkiem wodoru VH2O2.
Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

RK032

Taśma neutralna - bez wskaźnika procesu
sterylizacji plazmowej - VH2O2 - V-PRO®

25 mm x 54,9 m

9 rolek
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Plomby do kontenerów
Plastikowe plomby w kolorze białym do zabezpieczenia
kontenerów. Dostępne w wariancie ze wskaźnikiem procesu
sterylizacji lub bez. Opakowanie 100 sztuk
Nr ref.

Opis produktu

Kolor

Ilość w opakowaniu

15-701

Plomby do kontenerów bez
wskaźnika procesu sterylizacji

biały

100 szt.

15-701-IND

Plomby do kontenerów ze
wskaźnikiem procesu sterylizacji
parowej

biały

100 szt.

Plomby bez wskaźnika do kontenerów Martin
Jednorazowe plomby do kontenerów bez wskaźnikia procesu, kompatybilne
z kontenerami Martin. Opakowanie 1000 sztuk.
Nr ref.

Opis produktu

Kolor

Ilość w opakowaniu

INT01011

Plomby bez wskaźnika
do kontenerów Martin

biały

1000 szt.

Filtr okrągły do kontenerów - jednorazowy, papierowy
Okrągły, jednorazowy, papierowy filtr ze wskaźnikiem procesu sterylizacji
parowej, kompatybilny z kontenerami Aesculap. Średnica filtra: 190 mm,
kolor biały, 500 sztuk w opakowaniu.
Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

INT01140

Filtr okrągły do kontenerów
- jednorazowy, papierowy

śr. 19 mm

500 szt.

TRAY TAG - Tabliczki identyfikacyjne z tworzywa sztucznego
Tabliczki identyfikacyjne upraszczające rozpoznawanie zestawów
lub instrumentów. Wszystkie znaczniki są produkowane z polipropylenowego polimeru zawierającego nylon szklany.
Odporne na działanie zarówno substancji myjących, środków
dezynfekcyjnych jak i wszystkich metod sterylizacji.
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Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

TAG011

Tabliczki identyfikacyjne
z tworzywa sztucznego - białe

90 x 38 mm

100 szt.

Akcesoria
Pistolet do sprężonego powietrza i wody
Pistolet wykonany z materiału odpornego na korozję, z rączką izolowaną termicznie poprzez silikonową osłonę.
Przeznaczony do mycia natryskowego wodą wodociągową, zmiękczoną lub demineralizowaną oraz alternatywnie
do suszenia sprężonym powietrzem wszelkiego rodzaju narzędzi, szkła laboratoryjnego, pipet, igieł, kateterów, endoskopów, cystoskopów, kuwet itp. Może być stosowany w centralnych i podręcznych sterylizatorniach, laboratoriach,
kuchniach, aptekach i na bloku operacyjnym.
Zestaw podstawowy składa się z następujących elementów:
• pistolet
• przewód zasilający ze złączką ³/₈, ¹/₂, ³/₄" (wąż prosty lub opcjonalnie spiralny)
Zestaw z dodatkowymi 8 końcówkami składa się z następujących elementów:
1. wieszak do końcówek
2. końcówki:
• do strzykawek i igieł z końcówką typu Record
• do pipet
• do kateterów i rurek o małym przekroju
• do rurek ssaków
• do strzykawek i igieł z końcówką typu Luer
• dysza rozpylająca do mycia narzędzi
• do butelek i kolb Erlemeyera
• dysza długa prosta
Nr ref.

Opis produktu

Ilość w opakowaniu

PDWN00

Pistolet do sprężonego powietrza i wody

1 szt.

PDWN08

Pistolet do sprężonego powietrza i wody
- dodatkowo 8 końcówek

1 szt.

Chux - wysokochłonne ręczniki do osuszania narzędzi
Jednorazowe, wysokochłonne ręczniki wykonane z niepylącego
materiału do osuszania narzędzi oraz wyposażenia medycznego.
Rozmiar: 30 x 34 cm. Opakowanie: 8 x 50 sztuk.
Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

CHUX-WIPE01

Wysokochłonne ręczniki
do osuszania narzędzi

300 x 340 mm

8 x 50 szt.
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Zabezpieczenie narożników tac narzędziowych - kartonowe
Jedną z najczęstszych przyczyn przedarcia papieru sterylizacyjnego
są zbyt duże naprężenia powstające na rogach tac narzędziowych.
Jednorazowe, kartonowe osłonki na rogi i nóżki tac narzędziowych,
zabezpieczają materiał opakowaniowy przed przedarciem. Możliwe jest
ich stosowanie w sterylizacji parą i tlenkiem etylenu. Dodatkowo osłonki
z papieru krepowanego posiadają właściwości absorpcyjne.
Nr ref.

Opis produktu

Materiał

Ilość w opakowaniu

CC001

Zabezpieczenie narożników
tac narzędziowych

karton

200 szt.

Jednorazowe osłonki na ostrza narzędzi
Jednorazowe osłonki chroniące ostre krawędzie instrumentów i tym samym zabezpieczające pakiety przed przedarciem. Zapewniają skuteczną
cyrkulację pary.
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Nr ref.

Opis produktu

Rozmiar

Ilość w opakowaniu

PPT002

Jednorazowe osłonki na ostrza
narzędzi - papierowe

szer. 15 mm

1000 szt.

PPT008C

Jednorazowe osłonki na ostrza
narzędzi - przezroczyste

szer. 30 mm

200 szt.

KATALOGI PRODUKTOWE MEDIA-MED
Zachęcamy do zapoznania się z szeroką gamą produktów z naszej oferty.
Wystarczy zeskanować kod QR telefonem i pobrać katalog.
Opakowania oraz akcesoria pomocnicze
do przygotowywania pakietów sterylizacyjnych

Mycie i dezynfekcja instrumentarium medycznego

Produkty do kontroli skuteczności procesów
mycia, dezynfekcji i sterylizacji BROWNE

Prawidłowe postępowanie z endoskopem
elastycznym w procesie dekontaminacji

Niskotemperaturowa sterylizacja VH2O2

Specjalistyczna oferta dla obszarów life sciences
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