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Ultra Sterilpose 
Poser og ruller for sterilisering av instrumenter 

 
Ett kostnadseffektivt og ultrasterkt alternativ til det ytre sterilpapiret  

eller i de tilfeller der en vanlig papir-/plastpose ikke holder, f.eks.  
ved pakking av tungt gods eller instrumentrister. 

 

 
• Engangsprodukt, kan steriliseres og åpnes en gang 
• Enkel å åpne og legge frem aseptisk 
• Indikatorer for damp 
• Batch- og størrelsemerking på åpningssiden 

 

Non-woven materialet som brukes i ULTRA poser har svært gode egenskaper med 
hensyn til sprengningstyrke, rivestyrke, sveisestyrke, beskyttelse mot 
bakteriepenetrasjon, dampporøsitet og vannavstøtende. Alt dette gjør ULTRA-ruller  
til et sikkert og kostnadseffektivt alternativ til  de vanlige posene og sterilpapiret. 
 
Vi anbefaler ULTRA-rullene til tungt gods, tunge instrumenterbokser og ved operasjoner 
der fiber- og partikkelutslipp absolutt må minimeres (som for eksempel ved hjerte-, 
implantant- og øyekirurgi). 
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Ruller  Poser 
Art. Nr. Størrelse Ant./forpk  Art. Nr. Størrelse Ant./forpk 

99ULT0507O 50 mm x 70 m 5  98ULT00830 80 mm x 300 mm 2000 

99ULT0807O 80 mm x 70 m 3  98ULT01220 120 mm x 200 mm 1200 

99ULT1207O 120 mm x 70 m 3  98ULT01240 120 mm x 400 mm 1000 

99ULT1607O 160 mm x 70 m 2  98ULT01630 160 mm x 300 mm 1200 

99ULT2207O 220 mm x 70 m 1  98ULT01650 160 mm x 500 mm 1000 

99ULT2507O 250 mm x 70 m 1  98ULT02240 220 mm x 400 mm 500 

99ULT2857O 285 mm x 70 m 1  98ULT02260 220 mm x 600 mm 400 

99ULT3207O 320 mm x 70 m 1  98ULT02550 250 mm x 500 mm 500 

99ULT3807O 380 mm x 70 m 1  98ULT02845 285 mm x 450 mm 500 

99ULT4207O 420 mm x 70 m 1  98ULT02860 285 mm x 600 mm 300 

99ULT4707O 470 mm x 70 m 1  98ULT03255 320 mm x 550 mm 300 

99ULT5207O 520 mm x 70 m 1  98ULT03845 380 mm x 450 mm 400 

99ULT5807O 580 mm x 70 m 1  98ULT03865 380 mm x 650 mm 300 

Bruksanvisning: 
 
Sørg for at det finns frie flater slik at steriliseringsgassene 
kan passere inn og ut av posen. Fyll posen kun 2/3, både 
på lengden og bredden. 
 

Rull/pose åpning: 
Ultra materialet kan åpnes fra begge endene, uavhengig 
av materialfiberens retning. 
 

For poser som er designet med en pil for åpningsretning: 
Åpne i pilens retning gjør det mulig å åpne posen 
antiseptisk.  
 
Posestørrelser anbefalet til kurve: 

 Innerste lag  Ytre lag  
DIN og 1/2 DIN  380 x 450 mm  420 mm ruller  
SPRI (std høyde)  470 mm ruller  520 mm ruller  
SPRI (høy modell)  520 mm ruller 580 mm ruller 

 

 98ULT03869 380 mm x 690 mm 300 

    
  

ULTRA – RULLER og POSER 
TEKNISK DATABLAD 

 
BESTÅR AV 
Non-Woven polyalken 93g/m² 
 
LAMINATFILM 
Blå polyester 12µm+ polypropen 38µm + lim 
 
FAKTA OM PRODUKTET 
Størrelse Bredde: Toleranse ± 2 mm 
Sveisestyrke: > 1,5 N/15 mm, (>4-5 større enn 
                                   det som EN868-5 krever) 
 
INDIKATOR 
Damp (134°C < 18min.) omslag fra rosa til brunt 
 
SVEISING / ANBEFALING 
Ved 135°-155°C. i henhold til EN ISO 11607-2 er det anbefalt 
å bruke  en validert varmeforsegling for å forsegle posen og 
lage en mikrobiell barriere. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Oppbevaring: Kvalitetssystem: 
Unngå direkte sol og ekstremt høye temperaturer ISO 9001 og ISO 13485 
Temperatur 10-30 grader C  
Relativ luftfuktighet 30-60% CE-merking: 
Esken må ikke skades under transport eller oppbevaring MDR 2017/745 
 EN ISO 11607: 1, EN 868-5  
Holdbarhet: og EN 868-9 
5 år fra produksjonsdato hvis anbefalingene for Indikatorer: ISO 11140-1, Class I 
oppbevaring er overholdt 
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