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  BIOSANITIZER 

To innowacyjna technologia stworzona dzięki współpracy szwajcarskiej firmy 
Saniswiss z wiodącymi laboratoriami biologicznymi. Dzięki wykorzystaniu 
wzajemnych doświadczeń powstał nowy przyjazny dla środowiska środek do 
dezynfekcji powierzchni i powietrza. Ta innowacyjna technologia (opatentowana) 
jest oparta na wykorzystaniu metody plazmowego naładowania H

2
O

2
. 

Wykorzystanie wody i jej pochodnych powoduje, że ten nowy środek 
dezynfekcyjny jest bezpieczny zarówno dla personelu jak i środowiska.

ŚRODEK BIOSANITIZER 

Może być stosowany do ręcznej 
dezynfekcji oraz do automatycznej 
dezynfekcji metodą zamgławiania. 
Biosanitizer-automate przyśpiesza
i ułatwia prace związane z dezynfekcją 
pomieszczeń, eliminując przy tym ryzyko 
zakażenia dla członków personelu 
i pacjentów, zapewniając 
optymalną skuteczność mikrobiologiczną.

GŁÓWNE ZALETY ŚRODKA BIOSANITIZER
ORAZ URZĄDZENIA BIOSANITIZER-AUTOMATE:

· ekologiczny środek na bazie wody

· nadtlenek wodoru w stężeniu < 2g, poddany procesowi       
 plazmowania dzięki czemu działa szybko i niezwykle skutecznie   
 (już po 5 sek.)

· całkowicie bezpieczny – nie posiada  "pomarańczowych       
 ostrzeżeń" dla towarów niebezpiecznych, toksycznych,       
 drażliwych, szkodliwych

· nie pozwala na wytworzenie oporności bakterii 

· mobilny – może być stosowany w różnych miejscach w przeciągu  
 kilku godzin

· całkowicie bezpieczny dla sprzętu elektronicznego

· wyrób medyczny

· bardzo duże spektrum działania potwierdzone wieloma       
 badaniami, wysoka skuteczność  środka

· bardzo szybkie ponowne wykorzystanie pomieszczenia      
 po dezynfekcji (nawet już po 30 min)

· spełnia jedyną istniejącą normę dotyczącą zamgławiania      
 – francuska norma NF T 72-281

· bardzo szeroki wachlarz zastosowań - służba zdrowia,        
 laboratoria, transport, przemysł spożywczy, hotele, restauracje,   
 policja itp.



STERYLIZATORY
PAROWE 
 TUTTNAUER

Jakość, znana marka o światowym uznaniu, wąska specjalizacja, doświadczenie 
i elastyczność, doskonale dopasowana do potrzeb sprawia, że sterylizatory Tuttnauer 
są w stanie sprostać nawet najbardziej nietypowym oczekiwaniom 
i najbardziej wymagającym klientom.

AUTOKLAWY MEDYCZNE
KLASY – B (HSG, ELARA)

AUTOKLAWY
LABORATORYJNE

· innowacyjne

· ekonomiczne- niskie koszty utrzymania          
 (zużycie wody do 5l/dzień)

· szybkie cykle (pełny cykl sterylizacji poniżej 40 minut)

· mobilne (na kółkach – HSG)

· nie wymagają podłączeń do wody i sprężonego powietrza

· szeroki zakres zastosowań

· atrakcyjny wygląd

· zajmują mało miejsca (ELARA mieści się na         
 standardowym blacie 60 cm) 

· bezpieczeństwo użytkownika               
 (blokowanie drzwi w dwóch punktach)

· duży, jasny, czytelny, kolorowy wyświetlacz

· podzespoły najlepszych producentów

· niskie zużycie energii elektrycznej

· elastyczność                        
 (możliwość rezygnacji z dodatkowego wyposażenia)

· możliwość podłączenia do komputera           
 (port USB, RS 232, Ethernet)

· wbudowana pamięć 200 cykli

· wbudowane zbiorniki na wodę demineralizowaną

· bezpieczeństwo użytkownika (w standardowym wyposażeniu dwie sondy elastyczne, zgodnie z normą         
 IEC 61010-2-040 autoklaw przeznaczony do sterylizacji płynów powinien być wyposażony               
 w dwie elastyczne sondy)

· bogactwo rozwiązań – wyposażenie autoklawów laboratoryjnych dopasowane do potrzeb użytkownika

· jakość wykonania (komora oraz pokrywa komory wykonane ze stali nierdzewnej 316 Ti)

· precyzyjny pomiar temperatury oraz wysoka dokładność rozkładu temperatury w komorze (płaszcz)

· możliwość sterylizacji każdego rodzaju wsadu (np. szkło, plastik, materiały tekstylne, płyny, pożywki)

· sterylizacja brudna (opcja BIOHAZARD – filtr gazów wylotowych, który jest sterylizowany podczas każdego cyklu)

· funkcjonalność i niezawodność za rozsądną cenę

· wbudowane zbiorniki na wodę demineralizowaną i kondensat w wersji poziomej, oraz model 3870 WR dla wersji    
 pionowej – brak podłączeń do wody i kanalizacji

· wiele niezależnych zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych (ryglowanie pokrywy w dwóch punktach - więcej   
 niż wymagają standardy)

· możliwość podłączenia do komputera za pomocą portu Ethernet, USB, RS232

· możliwość podłączenia kilku autoklawów (16 max) do specjalnego systemu zbierającego wszystkie informacje     
 z każdego podłączonego urządzenia



· ekologiczny środek na bazie wody

· nadtlenek wodoru w stężeniu < 2g, poddany procesowi       
 plazmowania dzięki czemu działa szybko i niezwykle skutecznie   
 (już po 5 sek.)

· całkowicie bezpieczny – nie posiada  "pomarańczowych       
 ostrzeżeń" dla towarów niebezpiecznych, toksycznych,       
 drażliwych, szkodliwych

· nie pozwala na wytworzenie oporności bakterii 

· mobilny – może być stosowany w różnych miejscach w przeciągu  
 kilku godzin

· całkowicie bezpieczny dla sprzętu elektronicznego

· wyrób medyczny

· bardzo duże spektrum działania potwierdzone wieloma       
 badaniami, wysoka skuteczność  środka

· bardzo szybkie ponowne wykorzystanie pomieszczenia      
 po dezynfekcji (nawet już po 30 min)

· spełnia jedyną istniejącą normę dotyczącą zamgławiania      
 – francuska norma NF T 72-281

· bardzo szeroki wachlarz zastosowań - służba zdrowia,        
 laboratoria, transport, przemysł spożywczy, hotele, restauracje,   
 policja itp.

AUTOKLAWY PLAZMOWE
PLASMAX

· elastyczność – możliwość doboru komory i wyposażenia         
 dodatkowego do indywidualnych potrzeb użytkownika

· podzespoły od najlepszych dostawców, liderów rozwiązań

· dwie sondy elastyczne w standardowym wyposażeniu dla        
 sterylizacji płynów

· BIO SHIELD – specjalne rozwiązanie dla laboratorium typu BSL3/4   
 zapewniające 100% szczelność między strefą brudną a czystą      
 (badania szczelności między strefami potwierdzone przez niezależne  
 laboratorium akredytowane)

· nieograniczone pojemności – wykonujemy autoklawy nawet      
 o pojemności ponad 10 tys. litrów

· wieloletnie doświadczenie w produkcji dużych autoklawów

· sterowanie pneumatyczne – zmniejszenie potrzeby konserwacji     
 (bezpieczniejsze, mniej zawodne)

· dwa porty do walidacji

· bezpieczeństwo użytkownika – autoklawy Tuttnauer posiadają     
 wiele zabezpieczeń elektrycznych i mechanicznych (podwójnych dla   
 niektórych elementów) więcej niż wymagają normy EN i UDT

· funkcjonalność i niezawodność za rozsądną cenę

· specjalna linia modeli spełniających wymagania cGMP opartych na   
 najwyższych wymaganiach rynku farmaceutycznego przy        
 zastosowaniu sprawdzonych i prostych rozwiązań takich jak      
 połączenia typu Tri-clamp, czyste wytwornice pary, przewody      
 i osprzęt ze stali kwasoodpornej

· niskotemperaturowa sterylizacja endoskopów i innych urządzeń    
 medycznych wrażliwych na wysoką temperaturę

· możliwość sterylizacji długich endoskopów 

· urządzenie nie wymagające podłączeń do wody i kanalizacji

· bardzo szybkie cykle 28-50 min pełny cykl sterylizacji

· brak czasu na degazacje – pakiety po sterylizacji są gotowe do      
 natychmiastowego użycia

· cykle sterylizacji przeprowadzane w temperaturze ok. 55OC

· ekonomiczny – wymaga podłączenia tylko do prądu jednofazowego

· niskie koszty eksploatacji - jeden nabój (nadtlenek wodoru)                               
  wystarcza na 8-12 cykli

· lekki – komora wykonana z aluminium 

· zerowy poziom destrukcji sterylizowanych materiałów – badania 
 niezależnego laboratorium akredytowanego wykazały brak destrukcji 
 w endoskopach po setkach przeprowadzonych cykli sterylizacji

· brak toksyczności czynnika sterylizującego 

· wygodna i bezpieczna dla użytkownika wymiana czynnika sterylizacyjnego (nadtlenek wodoru w postaci naboju)

· pamięć wewnętrzna 200 przeprowadzonych cykli sterylizacji z możliwością zgrania na pamięć przenośną typu USB       

DUŻE STERYLIZATORY PAROWE
BSL 3/4, FARMACEUTYCZNE, PRZEMYSŁOWE, LABORATORYJNE



· szeroki wybór pojemności komory

· wersje wolnostojące lub do zabudowy             
 (jednodrzwiowe i przelotowe)

· modele: LAVA, TIVA 500, TIVA 600 i 610, REVO       
 (do basenów)

· indywidualne doposażanie myjni względem różnych      
 wsadów

· zaokrąglone narożniki komory zapewniają maksymalną    
 czystość

· temperatura mycia i dezynfekcji do 93OC           
 (zgodnie z EN ISO 15883)

· iniekcyjny system mycia i suszenia poprzez nadmuch     
 gorącym powietrzem dostępny jednocześnie na 2 (do 4)    
 poziomach

· 20 programów myjących (do 20 użytkownika)

· intuicyjne, proste menu w języku polskim

· 2 do 4 pomp dozujących

· 2 sondy temperaturowe PT1000

· wbudowany zmiękczacz wody

· niskie zużycie energii, wody, detergentów

· wejście USB, rejestracja historii cykli w pamięci        
 wewnętrznej (dowolność formy archiwizacji danych)

· bogate wyposażenie standardowe 

· szeroki wybór opcji dodatkowych, koszy, wózków       
 wsadowych i akcesoriów

MYJNIE-DEZYNFEKTORY  

  TUTTNAUER 

Myjnie - dezynfektory zapewniają skuteczne mycie i dezynfekcję wszelkiego 
rodzaju narzędzi, sprzętu medycznego i laboratoryjnego, w tym szkła i plastików. 
Myjnie dostępne w dwóch liniach: laboratoryjnej i medycznej. 
Gwarantują powtarzalny przebieg procesu mycia i dezynfekcji, przy minimalizacji 
nakładów pracy personelu oraz zużycia środków do mycia i dezynfekcji.

WSZYSTKIE MODELE

myjni- dezynfektorów

są zgodne z 93/42/EEC

i produkowane

są zgodnie z normą EN ISO



· niskotemperaturowa sterylizacja endoskopów i innych urządzeń    
 medycznych wrażliwych na wysoką temperaturę

· możliwość sterylizacji długich endoskopów 

· urządzenie nie wymagające podłączeń do wody i kanalizacji

· bardzo szybkie cykle 28-50 min pełny cykl sterylizacji

· brak czasu na degazacje – pakiety po sterylizacji są gotowe do      
 natychmiastowego użycia

· cykle sterylizacji przeprowadzane w temperaturze ok. 55OC

SYSTEMY CHŁODZENIA
  FIOCCHETTI

CHŁODZIARKI, ZAMRAŻARKI
I INKUBATORY

ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWE
-40 / -86 °C

· zakres temperatur od -40°C do + 30°C

· szeroki wybór pojemności komory

· drzwi pełne lub przeszklone

· wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie     
 wykonane z tworzywa bakteriostatycznego

· uchwyt drzwi oraz kółka zlicowane z całością  
 aby nie zwiększać wymiarów zewnętrznych   
 chłodziarki

· płynna regulacja wysokości półek        
 pozwalająca na dowolne zagospodarowanie   
 przestrzeni komory 

· gruba warstwa izolacyjna zapobiegająca     
 stratom energii
  
· graficzny panel dotykowy            
 (wykresy temperatury w czasie rzeczywistym)

· dowolność formy archiwizacji danych,      
 zdarzeń i komunikacji (pamięć wewnętrzna  
 - do 10 lat na karcie SD, port USB -SD- SIM,   
 RS485 i RJ45, Ethernet, Dry Contact )

· automatyczne rozmrażanie z odparowaniem  
 skroplin

· alarmy akustyczne i wizualne odchyleń     
 temperatury i błędów (z automatyczną     
 rejestracją)

· wymuszony obieg powietrza

· urządzenia dostępne w wersji kombinowanej  
 (chłodziarko –zamrażarka)

· oświetlenie w technologii LED

· dostęp zabezpieczony hasłem

· szeroki wybór pojemności komory            
 (wersje: horyzontalna i pionowa)

· komora ze stali nierdzewnej AISI 304

· gruba warstwa izolacyjna (130 mm)

· alarmy akustyczne i wizualne odchyleń temperatury    
 i błędów, otwartych drzwi, utraty zasilania         
 (z automatyczną rejestracją i informacją o długości    
 trwania problemu)

· system alarmowy podtrzymywany przez niezależne    
 źródło zasilania (akumulator)

· zapis zdarzeń do 180 dni, port USB             
 (z oprogramowaniem), RS485, Ethernet

· zewnętrzna powierzchnia wykonana z tworzywa     
 bakteriostatycznego

· kaskadowy system chłodzenia               
 (dwa niezależne kompresory)

· system awaryjny CO
2
 back-up 

· podwójne drzwi (dodatkowe drzwi wewnętrzne) 

· drzwi zamykane na klucz

SZEROKI WYBÓR AKCESORIÓW: DODATKOWE PÓŁKI, SZUFLADY, 
STATYWY, PUDEŁKA, KRIORĘKAWICE ETC.
wszystkie modele chłodziarek są zgodne 
z 2006/95/CE i 2004/108/CE

W OFERCIE TAKŻE:

• chłodnie sekcyjne (do zwłok), 

• zamrażarki skrzyniowe, 

• inkubatory do przechowywania osocza,

• chłodziarki przenośne,

• kostkarki do lodu

Nowoczesne rozwiązania w systemach chłodzenia na potrzeby rynku medycznego, 
laboratoryjnego i farmaceutycznego, zapewniają precyzyjną regulację temperatury, 
stabilność pracy, a także bezawaryjność, gwarancję najwyższej jakości oraz bezpieczne 
przechowywanie produktów. 
Dużym atutem proponowanych przez nas rozwiązań jest energooszczędność. 
W linii dostępne są urządzenia o zróżnicowanym litrażu i zakresie temperatur.



KOMORY LAMINARNE:  

Komory Laminarne oferowane przez naszą firmę dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu i wiedzy producentów, dostosowane są do specjalnych wymagań 
klientów i ich indywidualnych potrzeb takich jak wymiary, klasy czystości, 
zainstalowanego wyposażenia czy mediów.

CIEPLARKI

Cieplarki to nowoczesne urządzenia laboratoryjne służące do 
przechowywania i inkubacji produktów w ściśle określonej 
temperaturze, przy zachowaniu najwyższych wymagań dotyczących jej 
stabilności oraz jednorodności. Dostępne są urządzenia o różnorodnej 
pojemności, jak również urządzenia wielokomorowe, z możliwością 
dostosowania zakresu temperatur do potrzeb użytkownika.

W SWOJEJ OFERCIE

POSIADAMY:

• Komory Klasy I i II

• Komory klasy II do PCR 

• Komory BIO – Do Pracy
    z Cytostatykami

POSIADAMY W OFERCIE

CIEPLARKI:

• z wymuszonym/naturalnym
    obiegiem powietrza

• z chłodzeniem

• z atmosferą CO
2

Opcjonalnie komora sterowana za 
pomocą 7 calowego wyświetlacza 
dotykowego. Komory rejestrują   
łączny czas pracy urządzenia, poziom 
zużycia filtrów HEPA oraz czas 
działania lampy UV. 

WSPÓŁPRACUJEMY Z MIĘDZYNARODOWYMI
I POLSKIMI DOSTAWCAMI NAJLEPSZEGO
SPRZĘTU LABORATORYJNEGO



· generatory HPV do biodekontaminacji               
 (sterylizacji powierzchniowej)

· pomieszczenia i aplikacje zamknięte                
 (izolatory, komory, śluzy, liofilizatory etc.)

· redukcja drobnoustrojów na poziomie log 6 

· substancja aktywna: gazowa forma nadtlenku wodoru

· pełna kontrola parametrów gazowania - system dwuobiegowy 

· krótkie cykle i szybka redukcja dzięki zastosowaniu        
 technologii osiągania punktu rosy

· wysoka zgodność materiałowa

· izolator z wbudowanym generatorem HPV

· budowa modułowa (1-3 komór z przystawkami w różnej    
 orientacji)

· urządzenie plug & play

· krótkie cykle biodekontaminacji (do 20 min)

· zapewnia środowisko pracy w klasie czystości A przy     
 możliwości instalacji urządzenia w każdej niższej klasie

· nowoczesna konstrukcja, wykonany z lekkich tworzyw 

· duża przestrzeń robocza, niewielkie wymiary zewnętrzne

BIOQUELL Z-2
BIOQUELL L-3

BIOQUELL QUBE

SYSTEMY BIODEKONTAMINACJI
  BIOQUELL

Firma Sterimed
Powstała z myślą o prowadzeniu działalności doradczej z dziedziny wyposażenia i projektowania pomieszczeń w szpitalach, zakładach 
opieki zdrowotnej, klinikach, laboratoriach, instytutach badawczych i zakładach produkcyjnych z dziedziny farmacji, bioinżynierii, 
biotechnologii i artykułów sterylnych. Jesteśmy młodym prężnie rozwijającym się doświadczonym zespołem.
Tak wąska specjalizacja pozwala nam na wyjątkowe dopasowanie oferty. Wieloletnie doświadczenie oraz wyroby wyłącznie markowych 
producentów zapewniają naszym klientom otrzymanie urządzeń i rozwiązań najlepiej dostosowanych do potrzeb zawodowych oraz 
możliwości finansowych.
W naszej branży szczególną rolę odgrywa zdrowie i bezpieczeństwo personelu, dlatego priorytetem naszych rozwiązań jest spełnienie 
najbardziej restrykcyjnych norm i wymogów Unii Europejskiej.

  SERWIS

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej i skutecznej naprawie autoklawów i myjni wielu uznanych producentów.
Wykonujemy przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, naprawy doraźne i na kontraktach.
Przeprowadzamy także kwalifikacje IQ, OQ, PQ oraz walidacje procesów sterylizacji i biodekontaminacji.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

02-091 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 47 lok.7   

tel.: 504 494 658 

fax: 22 350 6952     

biuro@sterimed.com.pl

www.sterimed.com.pl

Wyposażenie Laboratoriów  |  504 410 570

Wyposażenie Placówek Medycznych  |  603 067 311

Wyposażenie Sektora Produkcyjnego,
Farmaceutycznego   |   663 988 773

KONTAKT


