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Stericlin® Blue Line kuitukangaspakkaukset ovat pakkausratkaisu painaville ja tilaville, sterilointia vaativille välineille, kuten

astioille. Blue Line-kuitukangaspussit ovat myös usein ratkaisu steriloinnissa esiintyviin kosteusongelmiin.  Blue Line-pakkaukset

on valmistettu kestävästä 60 g/m2: kuitukankaasta ja sen kanssa yhteen peel-saumalla saumatusta kerroslaminaatista.

Pakkaukseen on painettu kolme lyijytöntä indikaattoria eri sterilointimenetelmiä varten varsinaisen pakkausalueen ulkopuolelle.

Blue Line:ssa yhdistyvät tavanomaisen laminaatti/paperipakkauksen ja kuitukankaan edut. Lisääntyneen pehmeyden ja

joustavuuden vuoksi pakkausten käsittely on miellyttävämpää ja ne ovat nopeammin täytettäviä.

Käyttöohje:
Stericlin® Blue Line kuitukangaspakkaukset ovat suunniteltu kestämään suurempia rasituksia kuin tavanomaiset pussit.  On
kutenkin syytä huomioida tietyt asiat pakkauksen käytössä.

Täyttö:
Stericlin® Blue Line kuitukangaspakkauksia ei tule täyttää enempää kuin ¾  niiden tilavuudesta.  Terävät nurkat ja pistävät

instrumentit on suojattava.  Pakkauksen sisällön ja sauman sisäreunan välille tulee jättää vähintään 5 cm:n tyhjä alue.

Vältä taitoksia, ne heikentävät materiaalia.  Avoimet astiat ja maljat tulee pakata siten, että astian suu on kuitukangasosaa

vasten  ja pohja laminaattia vasten.  Siten mahdollistetaan höyryn maksimaalinen tunkeutuminen ja tehokas kuivuminen.

Saumaaminen:
Tavanomaisten pakkausten saumaamiseen käytetyt saumauslaitteet soveltuvat käytettäväksi. Saumauslämpötila riippuu

laitteesta ja sen kunnosta, normaalisti  n. 180° - 190°C on riittävä.
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SteriCLIN® Blue Line – kuitukangaspakkaukset

Erikoispakkaukset tilaville ja/tai painaville kokonaisuuksille
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sterilointikoriin:
Pienemmät pakkaukset tulee asettaa sterilointikoriin kyljelleen siten, että ne tukevat toisiaan. Pakkaukset asetetaan siten,

että laminaattiosa tulee laminaattia vasten ja kuitukangasosa kuitukangasta vasten.  Suuret pakkaukset asetetaan

lappeelleen siten, että kuitukangasosa tulee alapuolelle.  Näin menetellen maksimoidaan höyryn tunkeutuminen ja

kuivausvaiheen tehokkuus. Ota huomioon sterilointilaitevalmistajan suositukset.

Steriloinnin jälkeen:
Tarkista indikaattorin värin vaihtuminen sekä se, että pakkauksessa ei ole vaurioita.  Jos pakkauksessa esiintyy kosteutta

vielä 30 minuuttia steriloinnin jälkeen, välineet eivät ole varastointikelpoisia ja ne on pakattava uudelleen.

Pakkausten avaaminen:
Pakkaukset ovat ns. peel-pakkauksia. Ne avataan vetämällä materiaalit irti toisistaan: Pusseiksi valmistetuissa
pakkauksissa on erityisesti avaamista varten suunniteltu avausnurkka.  Painavia ja särkyviä välineitä sisältävät pakkaukset
on avattava pöytätason päällä.

Varastointi:
Säilytä pakkaukset hygieenisissä ja neutraaleissa olosuhteissa.

Stericlin® Blue Line – tuotevalikoima
Pussit

Tilausno. Tuotekoodi Koko cm Pakkaus
(pussia/ltk)

VP1975 4FKFB000591 27 x 36 500
VP1977 4FKFB000593 32 x 45 500
VP1979 4FKFB000595 40 x 52 500
VP1980 4FKFB000601 50 x 60 250
VP1981 4FKFB000602 57 x 72 250

Rullat (pituus 100 m)
Tilausno. Tuotekoodi Lev (cm) Pakkaus

(rullaa/ltk)

VP2531 4FKFS000520 20 2

VP2535 4FKFS000526 42 1
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