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STERIKING® ProWrap SMX-1 Blue Light
Produktová řada STERIKING® ProWrap SMX jsou velmi spolehlivé balící netkané textílie.
Nejmodernější technologií výroby jsme vytvořili unikátní vícevrstvové SMX, který kombinuje tři netkané
a dvě tavené vrstvy polypropylenu (PP) do SSMMS konstrukce poskytující vysokou pevnost a
spolehlivější ochranný filtr proti kontaminaci. Propojená struktura PP vrstev poskytuje vynikající
povrchovou odolnost, jež efektivně eliminuje nebezpečí línání.
STERIKING® ProWrap Heavy Duty byly vyvinuty jako obaly na sterilní balíky chirurgických obvazů a
nástrojů určených pro parní, plazmovou, formaldehydovou a etylenoxidovou sterilizaci. Jsou také
ideální jako vnitřní výstelka kontejnerů nebo pro malé či středně velká síta. Vhodné jsou také v
kombinaci s tradičním krepovým papírem i netkanými textiliemi. ProWraps slouží pouze na jedno
použití.
Soulad s mezinárodními standardy
STERIKING® ProWraps odpovídají standardům mezinárodních produktů a normám:
ISO 11607-1:2019 a EN 868-2:2017.
Produkty jsou registrovány ve třídě 1 jako doplňky v souladu s Evropskou směrnicí zdravotnických
pomůcek MDD 2007/47/EC. Aby byl prokázán soulad s MDD 2007/47/EC, je na štítku přepravního
balíku značka CE.
STERIKING® sterilizační obalové materiály jsou konstruované, a vyrobené tak, aby odpovídaly jejich
zamýšlenému účelu. Jsou vyrobeny podle certifikace ISO 9001.
Technická data
Vlastnost
základní hmotnost
pevnost v tahu MD
pevnost v tahu CD
protažení MD
protažení CD
pevnost roztržení MD
pevnost roztržení CD
hydrostatická síla
vzduchová propustnost

Jednotka
g/m²
N
N
%
%
N
N
mm H2O
m3/m2/s

Standardy nebo metody
ISO 536
ASTM D 5034-95
ASTM D 5034-95
ASTM D 5034-95
ASTM D 5034-95
ASTM D 5587-96
ASTM D 5587-96
AATCC 127-2003
ASTM D 737-96

Hodnota
37
106
79
65
75
44
37
496
0,57

Doba skladování a použitelnost
Při skladování či přepravě STERIKING® ProWraps není nutné zavádět žádné zvláštní opatření.
Nicméně by neměly být vystavovány vysoké vlhkosti či přímému slunci.
Použitelnost závisí více na podmínkách skladování, než na době užívání. Pokud jsou produkty
uskladněné dle instrukcí, použitelnost je minimálně 5 let od data výroby.
Balení při prodeji a přepravě STERIKING® ProWraps jsou zabaleny v recyklovatelných pevných
kartónových krabicích. Kvůli vnitřní ochraně proti vlhku a prachu jsou zabaleny v recyklovatelné
polyetylenové fólii.
Označení: Na každé krabici je štítek s vyznačením nejdůležitějších informací a instrukcí pro správné
zacházení s produkty, všechny v souladu s ISO 11607-1:20019 a EN 868-2:2017.
Omezení použití
STERIKING® ProWraps nejsou vhodné pro sterilizaci horkým a suchým vzduchem ani infračerveným
zářením.
Reklamační podmínky
V případě reklamace je nutné poskytnout počet a identifikační kód zboží. K správnému vyhodnocení
reklamace zboží je potřeba do Wipaku dodat vadný vzorek (nebo digitální fotografii) spolu s popisem
závady a zároveň i jeden nepoužitý vzorek.
STERIKING® je registrovaná obchodní značka společnosti Wipak Medical.

Tato specifikace se týká jmenované skupiny produktů a měla by platit až do příští revize. Další
dokumenty vztahující se k produktům budou k dispozici na vyžádání. Zde uvedené informace jsou dle
našeho vědomí přesné a spolehlivé a to k datu jejich publikace. Wipak neposkytuje záruky a nebude
se vyjadřovat co do správnosti a úplnosti zde obsažených informací a nepřejímá žádnou odpovědnost
za následky způsobené jejich užíváním či za tiskové chyby. Odpovědností zákazníka je ověřit a
otestovat naše produkty, aby byl s produkty spokojený a posoudil, zda jsou vhodné ke konkrétním
účelům, pro které si je vybral. Zákazník nese odpovědnost také za správné, bezpečné a zákonné
užívání, zpracování a manipulaci s našimi produkty, zejména v případech, kdy jsou pokyny k užívání a
skladováni konkrétně specifikované. Žádná z informací zde uvedených nemá představovat záruku a
není ochranou před žádným předpisem /zákonem/ či licencí.

