
STOP MET FOLIE

Vet Care

TIJD VOOR DUURZAME CONTAINERS



Steriele containerbodems Instrumenten trays

JK091
Permanent fi lter, 1000 x reinigen
en steraliseren

JG687
Indicatorlabel

JG645B
Identifi catie label
met tekst, rood

EN ISO 11140-1 Class 1
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Filter

Op maat gesneden siliconen matten

JN091

Steriele container compleet 
(deksel met bodem, zonder instrumentenen tray)

Buitenafm. 273 x 176 x 100 mm

JN086
Hoogte 35 mm

JN089
Hoogte 82 mm

JN088
Hoogte 55 mm

JN090
Hoogte 120 mm

JF166
Papieren fi lter voor 
eenmalig gebruik

JN092
Buitenafm. 313 x 190 x 46 mm

JF282R
Instrumenten tray

JN094
Buitenafm. 313 x 190 x 65 mm

JN095
Buitenafm. 313 x 190 x 92 mm

JN096
Buitenafm. 313 x 190 x 130 mm

Deksel

JG383R
Instrumenten tray met deksel handvat,
met 3 fi xatiehouders (JG391), 
Buitenafm. 273 x 176 x 30 mm

JG384R 
Instrumenten tray met deksel handvat,
met 3 fi xatiehouders (JG393)
Buitenafm. 273 x 176 x 41 mm

JG285R
Instrumenten tray met deksel
Buitenafm. 273 x 176 x 60 mm

JF289R
Deksel

JF945
Siliconen positioneringsmat 
met perforatie

JF938
Siliconen mat mesh

Veterinaire steriele containers

Voordelen steriele containers
    Tijdbesparend - geen folies in- en uitpakken.
    Milieuvriendelijk en duurzaam door de vermindering van afval.
    Steriliteit van zes maanden.
    Hygiënisch en steriel werken - als er een gaatje in het folie zit, is het niet meer steriel.
    Beschermt instrumenten - geen botte punten door stoten en schuiven.
    Trays kunnen compleet in de autoclaaf (reinigingsmachine).
    Kleurcodering van deksels en labels zorgt voor herkenning.
    Veilig voor de patiënt - met InOS® fixatie is direct te zien of de set compleet is en er niets in het dier achterblijft.
    Hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur van de containers.
    Kostenbesparend - bespaart kosten op langere termijn.

LET OP:
 Veterinaire steriele containers passen in alle gangbare mini-sterilisatoren.
 Veterinaire steriele containers zijn niet geschikt voor heteluchtsterilisatie!

Productvoordelen veterinaire steriele containers

     Siliconen ring in de deksel en geïntegreerde veren zorgen voor een goede sluiting van de container.
     De vergrendelingshendels dienen als handvat zodat de deksel snel en hygiënisch verwijderd kan worden.
     De containers kunnen worden gestapeld voor ruimtebesparing.
     Quick-release filterhouder voor het snel en eenvoudig vervangen van steriele filters.

Tijd voor duurzame containers



Instrumenten trays

JK188 - Hoogte 57 mm
Steriele containerbodem met 
deksel,
Buitenafm. 310 x 140 x 67 mm

JN188 - Hoogte 57 mm
Steriele containerbodem met 
deksel,
Buitenafm. 310 x 140 x 67 mm

Filter

Zonder bodemperforatie

JF919R
Basis, passend voor alle 
steriele containerbodems
270 x 125 x 4 mm

JK170
rood

JF944
Siliconen positioneringsmat 
met perforatie

JF934
Siliconen positioneringsmat, 
voor Mini steriele 
containerbodems

Accessoires voor trays

Steriele containerbodems

Deksel

Met bodemperforatie

JK187 - Hoogte 30 mm
Steriele containerbodem met 
deksel, 
Buitenafm. 310 x 140 x 40 mm

JN187 - Hoogte 30 mm
Steriele containerbodem met 
deksel, 
Buitenafm. 310 x 140 x 40 mm

JF436R
Tray voor arthroscoop met een 
diameter van 2,7 mm of 4 mm en 
een schede, lengte 140 - 200 mm,
Buitenafm. 273 x 84 x 41 mm

JF159R
Instrumenten tray, met 
deksel, voor micro-instrumenten, 
Buitenafm. 267 x 125 x 49 mm

JF149R
Instrumenten tray, met deksel, 
voor kleine voorwerpen, 2 trays 
passend in een Mini steriele 
container, 
Buitenafm. 135 x 120 x 47 mm

JK091
Permanent fi lter, 1000 x 
reinigen en steraliseren

JF166
Papieren fi lter voor 
eenmalig gebruik

JG687
Indicatorlabel

JG645B
Identifi catielabel
met tekst, rood

EN ISO 11140-1 Class 1
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JK171
blauw

JK172
groen

JK173
goud

JK174
zilver

Mini steriele containers

Steriele containers voor scopes

Productvoordelen mini steriele containers

    Mini steriele containers met eenvoudig te gebruiken vergrendelingshendels.
    Speciaal ontworpen voor kleine sets.

Productvoordelen steriele containers voor scopes

 Bescherming van gevoelige scopes, inclusief lichtgeleidende kabel tijdens de sterilisatie, het transport en de opslag.
 Individueel ontwerp met het fixatiesysteem Aesculap InOS®.
 Beschermd perforatieveld.
 Door het handvat op de deksel van de tray is deze eenvoudig te verwijderen.
 De containers kunnen worden gestapeld voor ruimtebesparing.

Geschikte sterilisatieprocessen:
De steriele container van de scope is geschikt voor stoomsterilisatie met behulp van het gefractioneerd vacuümproces. 
Afzonderlijk gelabelde scope steriele containers zijn bovendien geschikt voor lage temperaturen sterilisatieprocessen met 
waterstofperoxide in een Sterrad® 100 S, Sterrad® 200, Sterrad® NX, Sterrad® 100 NX, Steris V-Pro® 1 en Steris V-Pro® 1 
Plus. De scoopcontainer is niet geschikt voor het gebruik in zwaartekrachtprocessen!
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