
Ekstra beskyttelse med dobbeltlokk
• Slitesterkt rustfritt stål/aluminium beskytter verdifulle 

instrumenter og den indre ventilen
• Plassbesparende design tillater inntil 3 containere å bli 

stablet i sterilisatoren 
• Holder støv, fuktighet og andre forurensende stoffer 

borte, for bedre hygiene

Manipuleringssikker forseglinger
• Varmeaktivert og intelligent ThermoLoc-låsesystem  

som låser lokket på plass under steriliseringssyklusen
• Eliminerer behovet for engangslås i plast
• Gir en forsegling som viser om den har blitt manipulert
• Sikrer at containeren forblir forseglet til den blir  

åpnet i operasjonssalen 
• Allsidige fargekodede håndtak og etiketter forenkler valg 

av container

Kondensavløp for tunge belastninger
• Ideelt for sett på over 8 kg, eller for utstyr tilpasset 

vanndamp
• Åpnes når sterilisatoren når 130 °C, slik at gjenværende 

kondens slippe ut av containeren 
• Når sterilisatoren har kjølt seg ned til 110 °C, lukker 

drenet seg for å sikre en tørr og fullstendig beskyttet 
instrumentlast

Ventil i rustfritt stål
• Bidrar med å sikre sterilitet og redusere avfall
• Eliminerer behovet for engangspapirfiltre
• Trykkaktivert mekanisme som åpner seg automatisk under 

forvakuum-dampsteriliseringssyklusen
• Ventilen forblir lukket etter sterilisering for å skape en  

ugjennomtrengelig barriere og holde innholdet sterilt

Disse beholderne er ikke-sterile medisinske enheter i klasse I og er beregnet for bruk av helsepersonell. 
Les bruksanvisningen og advarslene som står på etikettene før bruk.
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