
We are a member of Sterile Barrier Association
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شرکت آروند فن پارس با بیش از شانزده سال تجربه در حوزه کنترل عفـونت، در زمینه تجهیـزات استریل، طراحـی و ارائه 

راه حل های مناسب جهت تجهیز و تأمین تجهیزات و ملزومات مصرفی بخش C.S.S.D در مراکز درمانی، پیشرو می باشد.

این شرکت با بهره گیری از نیروی انسانی مجرب و متخصص و استفاده از استانداردهای روز دنیا، نیاز مراکز درمانی را با ارائه 

بهترین راهکار های ممکن جهت طراحی و راه اندازی بخش استریل مرکزی برآورده ساخته است .

آروند فن پارس با تکیه بر دانش فنی و توان علمی خود، اولین تولید کننده بسته بندی های مدیکال دارای نشانگر در ایران 

می باشد. همچنین امکان تولید بسته بندی های مدیکال بر اساس نوع کاغذ، فیلم، ابعاد و چاپ انحصاری مشتری از دیگر 

فعالیت های تولیدی این شرکت است. این مهم با همکـاری مستمر با شرکت  Sterimed فرانـسه به عنوان یکی از برترین 

تولیدکنندگان مواد اولیه کاغذ مدیکال در دنیا و عضویت در انجمن جهانی SBA، به بهترین نحو میسر گردیده است.

افتخاراتی همچون صادرات به بیش از ده کشور دنیا، کسب رتبه یک خدمات پس از فروش اتوکالوهای بیمارستانی بخار 

و پالسما از اداره کل تجهیزات پزشکی، راه اندازی آزمایشگاه صحه گذاری بسته بندی های پزشکی، کالیبراسـیون و کنترل 

کیفی اتوکالو، اخـذ مدرک کالیبراسیـون از مرکز ملی تأییـد صالحیت ایران، اخذ گواهینـامه های ISO 9001 و ISO13485 و 

عضویت در انجمن های SBA ، WFHSS در راستای حضور موفق شرکت آروند فن پارس در مجامع بین المللی است.
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C.S.S.D مشاوره و طراحی بخش

اعتبار بخشی های مراکز  الزامات است که در  از مهمترین  امروزه طراحی استاندارد واحد استریلیزاسیون مرکزی 

درمانی و به تبع آن کاهش هزینه های ناشی از تغييرات عمرانی و ساختمانی مورد توجه قرار گرفته است.

طراحی استاندارد C.S.S.D ضمن افـزایش بهره وری نیروی انسـانی، بهینـه سازی عملکرد تجهیـزات ســرمایه ای

ابزار های  یا مفقود شدن  از آسیب دیدگی و  انرژی، جلوگیری  ابزار شوی، کاهش مصرف  و  اتوکالو  مانند دستگاه 

جراحی گران قیمت، می تواند به افزایش سطح کنترل عفونت مرکز درمانی منجر گردد.

ارائه مشاوره  با تجربه، ضمن  نیروهای متخصص و  از  بهره گیری  با   C.S.S.D شرکت آروند فن پارس در بخش 

تخصصی، قادر به طـراحی بر مبنای قـوانین وزارت بهـداشت و رعایت استانداردهای روز دنیا می باشد. 
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بسته بندی پزشکی با استفاده از کاغذ و فیلم مدیکال موجب افزایش کیفیت و زمان استریل ماندن ابزارآالت می شود و 

امکان مشاهده ابزار داخل بسته بندی رابه کاربر می دهد. 

مزایای بسته بندی مدیکال:

سد باکتریایی در برابر میکرو ارگانیسم ها

مقاومت باال در محیط های مرطوب 

سهولت در باز کردن بسته بندی

حداقل ایجاد پرز در هنگام باز کردن بسته بندی

جلوگیری از خطای اپراتور در تشخیص ابزار داخل بسته بندی 

تنوع سایز

دارای وزن ناچیز

دارای نشانگرهای اسـتریل: اتیـلن اکسـاید، بخار، پالسما، فرمـالدهید (در صورت درخواست)

مطابق با استاندارد   

پارامترهای زیر در مورد کاغذهای مدیکال باید مورد توجه قرار گیرد:

ضریب تخلخل 

ابعاد منافذ

پاکیزگی 

غیر سمی بودن

میزان مقاومت مکانیکی

میزان مقاومت در برابر آب

ISO 11607    EN 868

بسته بندی مدیکال

و
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خدمات مرتبط با بسته بندی های مدیکال در شرکت آروند فن پارس به شرح زیر می باشد:

کاغذ خام مدیکال

کاغذهای مدیکال با توجه به نوع امکان استریلیزاسیون توسط بخار، گاز اتیلن اکساید، پالسما و اشعه گاما را دارند. الزم 

به ذکر است این کاغذها در ابعاد متفاوت (وزن، عرض، قطر و ...) با توجه به نوع کاربرد، قابل عرضه می باشند.

انواع کاغذ خام مدیکال از لحاظ وزن و نوع: 

کاغـذهای مدیکال پوشش شده با PE مناسـب برای بسته بندی های کاغـذ به کاغذ با وزن حجمی  

Tyvek® ،Coated Tyvek® ،85 gsm ،70 gsm ،63 gsm ،60 gsm و ...

این کاغذها به شکل چاپ دار و بدون چاپ قابل عرضه است.

کاغذهای خام چاپ دار به دو گروه زیر تقسیم می شوند:

١- با چاپ لوگو و چاپ نشانگر(بخار، اتیلن اکساید، پالسما)      

٢- با چاپ لوگو و بدون چاپ نشانگر

E CP
 P63g

E ST
 P60g

E ST
 R80g

E DS
 P70g

E DS
 C60g

E DS
 P60g

E ST
 P70g

E CP
 P83g

زیاد

ی
رآی

کا

کم
کوچک/سبک سایز بسته بندیبزرگ/سنگین

رول ها طبق ابعاد درخواستی مشتری قابل تولید می باشد.

بسته بندی های مدیکال شرکت آروند فن پارس متناسب با نوع کاربرد در دو گروه اصلی تولید می شوند:

١. مراکز درمانی

٢. صنایع پزشکی

کاغذ های پزشکی در محصوالتی که در مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرند، تطابق کامل با روش استریل بخار و 

( EN 868-3  و EN 868-5 ،ISO 11607 استانداردهای ) .اتیلن اکساید را دارد

و اما کاغذ پزشکی مورد استفاده در صنایع پزشکی جهت تولید اقالم یکبار مصرف استریل، صرفا مناسب جهت استریل 

(EN 868-6  و EN 868-5 ،ISO 11607 استانداردهای) .به روش اتیلن اکساید یا استریل توسط روش تابشی می باشد

مزیت مهم این نوع کاغذ افزایش زمان ماندگاری استریل و جلوگیری از نفوذ میکرو اورگانیسم ها به واسطه ساختار آن به 

جهت بسته بندی می باشد. ضمنا کاغذ مورد استفاده در صنایع پزشکی برای تولیدکنندگانی که از کاغذ و فیلم خام به 

صورت جداگانه در خط تولید خود استفاده می نمایند، افزایش بازدهی و سرعت را به همراه دارد. رول و پاکت هایی که 

در شرکت آروند فن پارس تولید می شوند قابلیت استفاده در اتاق تمیز صنایع پزشکی را نیز دارا می باشند.
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قطر بوبین

قطر 

عرض

٧٦ mm

١١٠٠-٤٠٠ mm

١٢٠٠-٦٠٠ mm

قطر بوبین

قطر 

عرض

٧٦ mm

٦٠٠-٥٠ mm

٦٠٠-١٠٠ mm

طول
٣٥٠٠-١٠ mt

آماده استفاده بر روی رول مادر
دستگاه بسته بندی  

طول
١٠٠٠٠-٣٥٠٠ mt



از آنجا که استفاده از کاغذ بر پایه سلولز در دستگاه اتوکالو پالسما ممنوع می 

باشد، رول های استریل مورد استفاده در این دستگاه از کاغذ با جنس تایوک 

( EN 868-9 ،ISO 11607 بر اساس ) .است
رنگ فیلم: شفاف
نشانگر:  پالسما

ابعاد پاکت: طبق سفارش مشتری
مزایای کاغذ تایوک:

١- مقاومت باال در برابر پاره شدن
٢- مقاومت باال در برابر سوراخ شدن

٣- Bacterial Filtration Efficiency باال

آلومینیوم 

بسته بندی های آلومینیوم - کاغذ، آلومینیوم - فیلم، آلومینیوم - آلومینیوم

روش استریل: تابشی 

مناسب برای بسته بندی محصوالت حساس به نور یا حساس به رطوبت

ابعاد: طبق سفارش مشتری

  

WIDTH

 5 cm

7.5 cm

10 cm

 15 cm

 20 cm

 25 cm

 30 cm

 35 cm

 40 cm

 45 cm

 50 cm

 70 m

 70 m

70 m

 70 m

70 m

 70 m

70 m

70 m

70 m

70 m

70 m

LENGTH

پاکت و رول پالسما

 

فیلم 

 FFS فیلم ترمو فرمینگ جهت استفاده در دستگاه های

بر پایه پلی آمید یا پلی اتیلن

 با ضخامت های متفاوت 

رنگ فیلم: شفاف

ابعاد رول: طبق سفارش مشتری

فیلم غیر فرمینگ

با فرموالسیون های متفاوت، تنوع در ضخامت و رنگ فیلم

 

ALUMINIUM POUCH AND ROLL

MEDICAL FILM

TYVEK® POUCH AND ROLL
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WIDTH

 5 cm

7.5 cm

10 cm

 15 cm

 20 cm

 25 cm

 30 cm

 35 cm

 40 cm

 45 cm

 50 cm

 60 cm

 200 m

 200 m

 200 m

 200 m

 200 m

 200 m

 200 m

 200 m

 200 m

 200 m

 200 m

 200 m

LENGTH

WIDTH

 7/5 cm

10 cm

15 cm

 20 cm

 25 cm

 30 cm

 35 cm

 40 cm

100 m

 100 m

 100 m

 100 m

 100 m

 100 m

 100 m

 100 m

LENGTH

FLAT STERILIZATION ROLLرول استریل 

رنگ فیلم: آبی، سبز، شفاف
نشانگر: بخار و اتیلن اکساید

رول استریل پلیسه دار   

رنگ فیلم: آبی، سبز، شفاف

وجود پلیسه منجر به سهولت قرار گیری ابزارآالت حجیم 

در بسته بندی می شود.

GUSSETED STERILIZATION ROLL

نشانگر: بخار و اتیلن اکساید

رنگ فیلم: آبی، سبز

نشانگر: بخار و اتیلن اکساید

ابعاد: طبق سفارش مشتری

SELF-SEALING POUCH  پاکت خود چسب

هدر بگ 
در مواردی ممکن است که مشتری نیاز به استفاده از بسته بندی هایی 
داشته باشد که در تولید آن تماما از فیلم استفاده شده باشد. در 
این حالت، جهت استریل با گاز اتیلن اکساید نیاز به یک الیه کاغذ 
در انتها یا در قسمتی از پاکت می باشد. بدین منظور شرکت آروند 
فن پارس امکان تولید این گونه پاکت را  با الیه کاغذی و سایزهای 
ابعاد  را دارد.  اتیلن اکساید  با روش  با قابلیت استریل  مختلف و 
مختلف پاکت هدر بگ بنا به درخواست مشتری قابل تولید است.

TYVEK® HEADER BAG
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این دستگاه وسیله ای مطمئن جهت دوخت و برش کاغذهای مدیکال می باشد که با کنترل دقیق حرارت المنت و ایجاد 

عرض دوخت ١٢ میلی متر بهترین شرایط بسته بندی و نگهداری وسایل را بعد از استریل مهیا می نماید.

از مهم ترین ویژگی های دوخت با این دستگاه عدم باز شدن پک( به علت عرض دوخت مناسب) در حین فرآیند 

استریلیزاسیون در اتوکالو بخار می باشد. این دستگاه مجهز به نگهدارنده رول کاغذ است که می توان رول های کاغذ تا 

عرض ٣٠ سانتی متر را روی آن قرار داد. بدین ترتیب رول ها فضای بسیار کمی را اشغال می کنند.

:Arvandseal30 مزایای

کارایی باال و طراحی خالقانه

دارای نگهدارنده رول

عرض دوخت ١٢ میلی متر

هشدار صوتی و نوری برای بسته بندی

سهولت وارد کردن کاغذ

مجهز به سیستم ایمنی برای جلوگیری از سوختن کاغذ

مطابق با استاندارد 11607-2
تست دستگاه پرس

دستگاه بسته بندی پزشکی

چاپ اختصاصی بر روی رول و پاکت مدیکال

با توجه به اینکه بسیاری از تولید کنندگان محصوالت خود را در بسته بندی های اختصاصی تولید می کنند، امکان تولید رول 
و پاکت با چاپ اختصاصی نیز در شرکت آروند فن پارس وجود دارد. چاپ بر روی بسته بندی های مدیکال شامل موارد زیر 

می تواند باشد:
چاپ نشانگر: از جمله امکانات مورد نیاز تولیدکنندگان وسایل پزشکی؛ چاپ اندیکاتورهای بخار، گاز اتیلن اکساید و یا 
پالسما بر روی بسته بندی های مدیکال می باشد. این قابلیت، امکان تفکیک محصوالت استریل و غیر استریل را در نهایت 

سادگی فراهم می نماید.
چاپ مشخصات و طرح مشتری: برای بسیاری از تولیدکنندگان وسایل پزشکی درج اطالعات مربوط به محصول بسیار 
حائز اهمیت بوده و به نوعی وجه تمایز محصوالتشان از سایر رقبا تلقی می گردد. در این راستا شرکت آروند فن پارس 
امکان چاپ اطالعات اعم از؛ نام محصول، لوگوی تولیدکننده، عالمت تجاری، مشخصات فنی (سایز، مدل و...)  استانداردها 

(CE، ISIRI، ISO، ...) بنا بر سفارش مشتری تا چهار رنگ را داراست. 
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نشانگرهای تایپ ٤  و تایپ ٦
نشانگر تایپ ٤ مناسب براى استریلیزاسیون با بخار(c ˚١٣٤ : ٣/٥ دقیقه)

نشانگر تایپ ٦ طراحى شده براى استریل با بخار (c ˚١٣٤ : ٣/٥ دقیقه، ٥ دقیقه، ٧ دقیقه و c˚ ١٢١ : ١٥دقیقه)

مطابق با استاندارد

فاقد سرب و هرگونه فلزات سنگین

تغيير رنگ دقیق و واضح

ماندگارى تغيير رنگ اندیکاتور تا ٦ ماه بعداز فرآیند استریلیزاسیون

غیر سمى و پایه آب

 ISO11140 -1 

دستگاه برش کاغذ بسته بندی استریل

جهت نگه داری و برش آسان کاغذ های بسته بندی 

استریل

جنس بدنه از آلومینیوم و استیل

دارای امکان نصب روی دیوار یا استفاده بر روی میز

دارای پایه های الستیکی جهت پایداری بهتر روی میز

قابلیت کار با رول کاغذ با قطر حدود ٢٠٠ میلی متر

دارای عرض های ٥٠٠، ٦٠٠، ٩٠٠، ١٢٠٠ میلی متر
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استفاده از کاغذ کرپ جهت بسته بندی استریل به روشی آسان و مناسب برای انتقال وسایل از CSSD به اتاق های 

عمل است. 

جنس این کاغذها صد درصد سلولزی می باشد که اگرچه سد باکتریایی موثر در برابر رطوبت است، اما از نفوذ 

عامل استریل جلوگیری نمی کند. بنابراین، این محصول پوششی ایده آل در طی زمان استـریل می باشد. همچنین 

این کاغـذها به شکل برگ های برش خورده در ابعاد متنوع موجود بوده و در سایز دلخواه مشتری قابل سفارش 

می باشند. 

ویژگی ها: 

عدم ایجاد پرز

افزایش زمان نگهداری لوازم استریل شده

کاهش هزینه ها 

مقاومت مکانیکی باال و سهولت بسته بندی 

ISO 11607-1 و  EN 868-2  مطابق با استاندارد 

مناسب برای استریلیزاسیون بخار، اتیلن اکساید و گاما

CREPE PAPERکاغذ کرپ

WIDTH

 30 cm

40 cm

50 cm

 60 cm

 75 cm

 90 cm

 100 cm

 120 cm

30 cm

 40 cm

 50 cm

 60 cm

 75 cm

90 cm

 100 cm

 120 cm

LENGTH

این محصول دارای سه الیه به جهت مقاومت بیشتر در برابر سوراخ 

شدن، پاره شدن و رطوبت است و برای تمامی انواع استریلیزاسیون 

کاربرد دارد. این کاغذها از الیاف ترکیبی از پروپیلن تشکیل شده اند. 

(spunbond /meltblown /spunbond )

Spunbond: فیبر بلند و قوی جهت استحکام بیشتر

Meltblown: فیبرهای کوتاه و ضخیم جهت سد باکتریایی و عمل 

فیلتراسیون

کاغذ sms به صورت تک برگ و یا چند الیه قابل عرضه می باشد.

SMS کاغذSMS PAPER
SMS & CREPE PAPER 
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راهکارهای بسته بندی

طراحـی بسته بندی به نحـو مناسب و با در نـظر گرفتن الزامات EN 868 ،ISO 11607  و بر اساس خواست 
مشتری در بخش طراحی شرکت آروند فن پارس انجام می گردد. از دیگر خدمات این شرکت ارزیابی و 

پیشنهاد مواد بسته بندی به تولـیدکننـدگان لوازم استـریل یـکبار مـصرف می باشد.

تست نشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تست ضخامتتست کشش تست چسبندگی حرارت

تست نشانگرهای اتوکالو

اولیه شرکت  و مـواد  تمامی محـصوالت  ضمنا 
توسط بخش کنترل کیفی مطابق استاندارد و با 
از  پیش  پیشرفته،  های  دستـگاه  از  بهره گیری 
پایان  در  همچنین  و  تولید  حین  در  تولید، 
سیـکل تولید به طور پیوسته مورد ارزیابی قرار  

گرفته می شود.
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دستگاه های تولیدی شرکت آروند:
دستگاه اتوكالو رومیزی مدل                  آروند:

یکی از حیاتی ترین تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی؛ دستگاه اتوکالو رومیزی است که به منظور استریل نمودن 

پک های پزشکی و دندان پزشکی به کار می رود. این دستگاه دارای کاربری بسیار آسان و قیمت مقرون به صرفه ای 

می باشد که دارای ٥ نوع سیکل کاری است که در دماهای ١٢١ درجه و ١٣٤ درجه استاندارد ابزار را استریل می کند.

������کالس B، منطبق با ����

دارای پنج سیکل کاری

  Vacuum، Helix، Bowie & Dick دارای سیکل های تست

نمایشگر LCD آبی و چند زبانه

سیستم پیشرفته خنک کننده جهت حذف بخار خروجی

خشک کن قوی با قابلیت تنظیم زمان خشک کن

دارای پرینتر و امکان اتصال به کامپیوتر

کنترل دما و فشار توسط چند سنسور دقیق در قسمت های مختلف دستگاه

مولد بخار جهت کاهش قابل مالحظه زمان کار دستگاه

قابلیت آگاه سازی کاربر  برای نگه داری و سرویس های دوره ای

سیستم جدا سازی هوا و آب به منظور باال بردن عمر پمپ وکیوم

دارای مکانیزم حذف رطوبت در صورت باقی ماندن وسایل در اتوکالو به مدت طوالنی بعد از پایان فرآیند استریل

Aquafilter امکان اتصال به آب شهری از طریق سیستم

ظرفیت: ١٨ و ٢٤ لیتر

E9 MED
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ماسک های سه الیه پزشکی:
پارس  فن  آروند  شرکت  است.  درمانگاه  و  بیمارستان ها  درمانی  کادر  پرسنل  برای  پزشکی  ماسک  اولیه  کاربرد 
همزمان با شیوع ویروس کرونا و نیاز جامعه در راستای خط مشی خود به سرعت فعالیت خود را در جهت تولید 
محصوالت پیشگیری از کرونا سوق داد. از جمله محصوالت تولیدی این شرکت تولید ماسک های سه الیه پزشکی 

بود که به دلیل رعایت استاندارد و درجه کیفیت باال صادرات آن را به کشورهای منطقه و اروپا آغاز کرد.
ماسک های سه الیه فیلتر دار شرکت آروند فن پارس؛ ضد حساسیت و عاری از التکس و فایبر گالس بوده و بهترین 

محافظت را در برابر ذرات معلق در هوا و گرد و غبار دارد. 
دارای ملت استاندارد

 بسیار نرم و لطیف؛ از منسوجات بافته نشده و کتان برای جذب رطوبت، محافظت در برابر باکتری ها و ذرات معلق 
در هوا

دارای فرم گیر بینی
بند کشدار بسیار نرم برای دور گوش

وزن سبک و مناسب صورت (٢٥ گرم)
در ١٥ رنگ متنوع و طرح دار

٥٠ عدد در جعبه های بهداشتی از جنس مقوای دارویی با قابلیت دسترسی آسان به ماسک ها

مناسب برای استفاده در محیط های آلوده میکروبی، بیمارستانی، فضاهای سرپوشیده عمومی و...

We Believe in Responsible Packaging
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35 Min. Cycle Time 

Fast Cycle concept 

"combines the energy saving concept with 
a high standard of cleaning and drying 
performance in a very short cycle time 
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Fast cycle facts 

Steelco fast cycle machines can be 
configured to perform a complete 

and validated instrument washing, 
disinfection and drying cycle in only 

30 minutes. 
Time 

Water 

Energy 

Fast Cycle versions 

cycle time reduced up to 30 Minutes 
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Table Top Sterilizer 
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Steelco Steam Sterilizer 
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Medium capacity 
Vertical sliding door 

� Sterilization chamber
� from 4 to 12 STU 

VS 1 TT 
model 

V TYPE ol:.tw;� l5>5.r° ;� <½ JL.aJI J.!l9 
E TYPE t)J>b ;� ..}.]9-0 t5l;b 

EN TYPE t)J>b ;� ..}.]9-0 t5l;b 9 l5}-)J'° ;� <½ JL.aJI J.!l9 
. e; . ... A1 ,. w<l.!::t..0..,o I b
Lr') l.r""""" U'-Y. l5) 

(UY.;-sii J.!l9 ,o� UY.;-sii � j l) t5;lSd.-ouJ-! Yo t5l;b 

Small capacity 
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ECO .)_>9 <½��.h.w_9'.i 

Vertical sliding door 

�erilization chamber
�om1to3STU 

chamber (0 - WxHxD) j 11tres/gal I overall (WxHxD) 

Sterilization chamber 
1 STU 

tabletop autoclave 
1 STU 

Single door 
VS 1 TT/1 I 420 1 310 I 310 I 682 194.44 )ioso 1900 1 800/31.so 

VS Series 
small capacity
1 - 1,5 - 2- 3 STU 

modal 

vs 3/2 

model 

VS Series Double door 

medium capacity
4-6-8-10·12STU 

VS4/2 
VSG/2 
VSS/2 
vs 10/2 
vs 1212 

chamber (0 - WxHxD) - mm/inch lttreslgal J overall (WxHxD) - mm/inch -�-
420 310 310 718 100 600 1700 1000 
420 310 310 1018 141 800 1700 1300 

440 700 670 205 1000 1900 992 
440 700 970 300 1000 1900 1292 

chamber (WxHxD) - mm/inch litres/gal overall (WxHxD) - mm/inch 

670 700 710 333 1250 1800 992 
670 700 1010 474 1100 1900 1292 
670 700 1310 614 1100 1900 1592 
870 700 1610 755 1100 1900 1892 
870 700 1!140 910 1100 1900 2222 

tD 
m 
:::I 

)> 
; 
m 



ca 

C: 
ca 
a, 

Sterifast Plasma Sterilizer l.o.w� ,�-931 

. .ut4 G-° Lo..w\½ 9\15_93I o..u;S �.93 b,!Y,9) <.)� �9I Sterifast <.)� 
.J� G-° o.)LiG.u.,I lo.)'½ u»l.uc:> t.H.lw9 t.H.fu-ol � Lo..w \½ 9 \15_931 
.J� G-° l°�I �;.) 00 t.5l.o.) ;.) t.H.fu-ol .l.i,ii.>9 t.5;�� O:!I 4 

. .ut4 G-° (_y<Al;l.9 o4J '½ olil.w.) 0:!1 )J.91 '°;-i 
· -IJ ···LJT ·1 olll.w.) � �· .)Jo '.� ..• 1 ·1 olll.w.) d..i..l..l 9 l°�:t'' J .. J ,,-.--._. 9 � � J . 

. u.ui I o.ut c:t:.olw n_J , : � -fl✓-;� 

t.5;15 � ol ,ai:;. .�·. o '½,15 yl;_?, t.5l,H fu-:!.>::! t.5l;b 
01.ll.w.)G-!IJ>0;.9-'° ).) ;9..)0l;JI JfuS' � 9USB O;� '½JP.A 

. ..\.ct'-! Lr° t5.l,!\Lwl 9 L½Jl.o�I 0;9-"' 'l..! <IS y;.:> 9.:> ,y;.:> w t51.ib J.l.o t5lyl.:> 
. .u:ii'-! G-° .)���\lo 9 \\o ,Ao ,60 J,oWi � t.5Ull);!lw ).) olil.w.) 

High Voltage Plasma Generator Lo..w� J�1_,;;

'½ � d..i�;Jl> JI lJ (DBD).);b ;l>-9 � JI �s Lo..w\½;_931;-i; 
. .ill° l5�� o\JT ;IJ-;>I 

.J� G-° ;�Lo <}fill� .hui_93 o;I� Lo..w\½;_931;-i; t.5l.o.) 

Low Concentration H
2q 1.r'O ��I yT 

� JI Lo......w\½ t.5Ull9\15�1 ».lw 4 �lii.o ;.) eco Plasma J..}.,o 
�JI� JJ 9 O.)? O.)liG.wl 'l.Y"6 v-2:! d..i�I yT �Y,J� 

. .ill° G-° l5�� <._r>lp, o\JT }j-;>1 '½ 

.J� G-° l°�k.s:;;t.o�I o J.9-'D <½ �LS d..i�I yT � t.5}.D;4 

.J� G-° '°�I RFI D .h.w� d..i�I yT opu, GA!.); 9 G,?lwu..:t 
.J Jl..w G-° ».� o�I � G,?19-'1> o;.9-'D '½Jsu 9 J= H

2 
0

2 
�Y, c..::.J:ili: 

ATH Jl�I lr♦�.)J ,9 JjuS' r ; ... .: .. ,
-�

� o5 � �>'° � oi? <._r>lp, ;IJ-;>I .l,!p � t.5JY.J t.5Ull <li.....,!)lll JL.o ;JI> <.)lo;.) J5l.r--° 
.JJ? ;IJ-;>I o.ut f0 Y. 9 �·; .. .,s:,·� '½ r,W> ,�Ir> 9 � l59-'�·. ; ... ;;-, fl.ll: � ;.) Jlw J� ;.) LA....UJI 
4 0T �I � 9 <._r>lp, o\ll;IJ-;>l t.59; .H ..D°;4 Cu,!};:! JI o.)1.iu.....wl 4 ;IJ-;>I G-!Y..); 9 JfuS' '°·; "'.!'.., 

Jp o�I ' 0J9 9 ».� tJi J b H l% ul 9----3 4 ;l_;---;>I l% Lwl.i.,t � 9 ol¥> -D;4 olil.w.) 
�15 c,-o--0 lJ .i!b-1..+.<> _H;l5 '½ I; <._r>lp, o\ll)j-;>1 t.H.fu-ol 9 c.)�..L..<o ,9-4�·.; .... �-, �lj �.) 

.� liu;I I; )j-;>l t.5;9)-;;!J'-! .l.i,!l;.9 v.#, ,J9A2-0 t.5Ull <li.,!)lll 

................ � 
V 

. . 

. . 

000 



(Clean Area) �a;��ya-oo��A ■ 

Sterilization Roll & Pouch J�.1.o lS� � ��, .ii:IS 

. .)� G-° u\ll;l)-!I o.Dlo J,!;w,I oloj 9 � lY'-:!IJ-91 �� J�.l-o � 9 illS jl O.)liu.wl 4 �.H l5� � 
.-.Vb.) G-° _H;lS 4-! I; l5� � Ji>b ;1)-!I o-.VZ>l...u":....o ol�I L!b l5� � <.J-:!I 

.l...o.Jb.l.llo,ci Lo.w\l.J,�,..ulwSl••l::1 I, •· I l.!b-{";1.,tj ... •··bc.u.1lli.. r 9 ... ) . . .  lJ"';:"' u-::.,........., l5 r-- o,-u,> ... 
y_91:, .r° t.51..!b � ).) \14 u..091.ii..o 

l.!b 'l)I .c. I .) l.J.•,qJ.l.ul� ') 9� .H .H) b!. .. r- . 
l5� � o.)>5 J4 ;.) t.::.J� 

l5� � o.)>5 )4 i<>� ;.) j� .)�I J.9l.1:> 

l5� � Ji>b ;1)-!I � ;.) ;�l�l t.51.hi> jl t.5_&_91.? 
,• " (p.o\'oo J_91:, ;.) fLo c;Dlw lo t)I \"o,\'6,\' ,\6,\o,V;6,6 )».lw c�

> ♦ � ' 1..9� ,Gii :� .._fj) 

•\IJ G-° -½-!� !Y.19 utl.:.0ui t.51..!b):!lw ;.) � c.5� 9 J9; 

Lo..w� 9)).S�I otilw.) ;.) J,1_91.w 4:!�.>-! illS jl o.)1.Jiiwl ctS �T jl 

jl otllw.) �I;.) O.)l.Jiiwl .)).9-0 J:!ftwl (SUb J9; .�4 tr> c�
.u..wl c..S ti · u illS� �. 

1..9�:��) 

0� 0;�.>-!!.H ).) ))4 u...091.ii..o 

0� ��9-W .>-!!.H ).) ))4 u...091.ii..o 

))4 Bacterial Filtration Efficiency 

� I rllb �l..w .) C.Su ...., /-• ) ...

�iS .ii:IS ■
j� .)�1 1°..)J: 

o.l.ct 1,•· I ·1-1 1,.{";.Lo• ··· 1�cilu:..,........., I°) ':7' l5J 4r""' U 'J U"-:!r 
L!b '½!}Qi �LS 

l5� � t.::.J� 9 \14 t.:.¥.� u..091.ii..o 
ISO 11607 9 EN 867-2 .);I.DL:.t.uil 4 t.9-!lh.o 

LolS' 9 .l,!Lw5I o-4]I •;� o�l�fw>l t.5I_H y..wli.o 
eu..i I .l.J n.:i 1 ·19 , ,. wt..o eu..i I o..b .) cu l.iJ ut1.:.0ui .) lsul.. T LY. u,,----- T) • • • 

� ·� ,Gii :,Sj;

SMS .ii:IS 

eu..il o.l.ct 1 • < -�·. ·; •· 1 •, ·I - • • < .. JLJI ·I L!billS • I. � �9� ) Lr.:!"' J-' . . ) O:! 
spunbond /meltblown /spunbond 4.\1 \" jiSl.1:> 

� i<>�I � l5� 9 � � :Spunbond 
o�IM J.o.c 9 G!.Y.?54 .l.uJ � � 9 ou� t.51..!b� :Meltblown

9 o.l.ct 0;� ,o.l.ct E1J.9-W .H1.H ).) � u..091.ii..o � 4.\1 <L.o ()-:!I 
. .);b .)_H;lS o�l�fw>I cl�I G-°Lo.:i t.5I_H 9 .1.ct4 G-° �_91:,; 

(I)
D)
::::, 
)> 
; 
D)



ca 

C 
ca 
(1) 

0 

... �, [:� 

(£) 
Sowle & D1c:I< Test Pa<k 
Air Removal THl 

�l.k"C·U-

Acceptable 

" 

0 

j 

It, � It, 

1111 
�;::

�
i.&.t----e. • ,,t.lBlll•••• 

l!J ·-· .. ➔ 
1.&,1�--.. 
""lliK .... 

4.,1.a--'!B 
.t,1 ......... -1"\ 



Steelco ARES Solution t.n�9.1jf �,9k.1.1D, ,,t,;,..,t, .>.:>19 ■ 

JbJ�J-! ($.\14 �I �J.) JI <.)Lo>.) _µl,r0 ��9.DI .i!>l9 .);l..i.il:u.ol � 9 .)�_9-0 t51JbLa9 � ,oJ:!9 t_?l):i 
-�4 G-° IJb IJ �J O:!I J.) 0J9L.i:.ui ($.ul� �.) J9J <.5J_9l� 9 t):Jb JI t5.u.o o� 4 uS� O:!I '° Gu..JI

:.) k '°�I .>,!J � >3 <½ Jlhsvl J-!19 <.5Ub y�9.DI tYIJ4-il 9 <.)�..uo ,91�·. i ... ,-;-. �Ir> 
.);l..i.il:u.ol � LPb ).) EPW\oo olll..o.) �9-! �91 <.591�·.·; ... ,-;-. ,Ub y�9.DI JI O.)liu..ol JI l)»-;!, :�lS91t1i1111t•-l 

. .) .>,!-¼ G-° u) ,9-'0 
olll..o.) LPb Ul> y�9.DI ,\14 ch.w <.)�..uo 9 �� t5Lo.) ).) 91�','iw/o � :�Lo�l��,,,:.;,..,t,-l' 

_.)� ;lj EW<.5� J.) YJ.) 9.) Y. 9 YJ.) Si '--4iLo�I <.)�..uo 9 91�·.·; ... .-;-. 
<.5.)_9-0-C UJ� ED<.5� y�9.DT <.5)1� 9 o5' � <.5Ub �LS LPb I) lJb y�9.DT :c),J�I 9 �� � -l" 
UV �1 9 � 4 o� M i°? <.51� .h..w� � <.5Ub JuLS LPb 9 t..,.:?Jli> ch.w u o.)b ;lj .).k nu tfal 9 .).k 1A u 

t)'.)_9ll JI J9.) '½ c..d.ui V'ro u �4 G-° .)�,9-0 YJ.) 9.)/yJ.) Si uJ� <0 lJb olll..o.) l):!I J.) <.5}� . .)9-"° � \LolS 
-�4 G-° .>,!-¼ o�I

y�9.DI ,··,,�·SJ4 9 �J )-o>9 t51Jb�L.t.J 9 lJb � J:-, 91�·.·; ... ,7, �1>9 � � t51Jb y�9.DI JLwJI :�i:Nl:?-t 
,.) .>,!-¼ G-° UJ,9-'0 )b b� <1..19}.!I l)l_>J �9-! �) � <.5Ub�l.t.J 9 � <.5Ub � 4 � <.5Ub 

!i!I!l!l:I =-

ED250 



Bedpan Washer Disinfector BP <SJMl �Lo,31 <5� � b� ■

.h....o_93 9 �4 LY° '-½]l.o_931 l°Lo.:i YJ.) t.5IJb � .u..wl .)_9-!?9-'° YJ.) 9.) 9 YJ.) w J..ui 9.) J.) IJb olxu.o.) CJ-:!I 
J.931x1 '½ t)'.)� <Li�� Jui:til oLS:.ol u u..wl 0� <u.u>..J 9 ;4 J.!l9 ($.9)4 d..o.5.) 9 ;.of 09.)l.o )�'($.�JI� 

. .Dl..w .H Jlil..b '½ IJ 
. .)� LY° &!J.>3 � Ji>b '½ 9'�-.-;.,./iJ -½!T} c.), J.) IJb Jjli hw_93 J� ,JAIS t_yi� ..uo J� '½ 

Ji>b ul,!� 9 .)� LY° o�Jl9 '-½]l.o_931 J� <½ YJ.) o� <u.u>..J jl � � o.DJI� BP \oo HLA J..ui J.) 
. ..US t,y0 ;LcT IJ 9'�·,1 ... ::°> <1..uJ91; � 9 ..US LY° � IJ � 

� lii1 11 · <: � 0..J.iu.S u �Li I b I Wl> - ·: .10. ol · <: � c1J • � • Cu.Lili IJb o!xu.o.) · I. ) )Lr' - .. . LY°) ) •.. � �Lr' . 0 � - . O:! 
: l5JIS t.51Jb cuili .H 

..:.,�Lo t.596 }J.)I 1....9):> 9 � t)�..uo 9 9'�·.·; ... ;� �:OU�� ■

-�4 LY° c�..ui l596 '° 1....99):> 9 � t)�..uo 9 9'�-. ·;"' :� � :.)}.Dl.1.wl � ■
t_yi� 9 <)It)'.)� t.596 �l..w 1....99):> t_yi�..uo 9 9'�·.·;.,.,t �: � � ■

_HJIS j� (_}'llwl .H l5N.J cuili_H �l9 t.5I}.) cuili_H <l..ul ■

-�4 LY° AO J_91)l9 9 � t.5l.o.) , l5JIS <lb .r° t_A!W �l9 l5Jb t_A!W <b.iuo ■

I 

BP 100 HE 

Series 

freestanding model 545x475x1630 
Dimension LxDxH mm 

BP 100 HLA 

Series 

600x610x1750 

otating 
older i 

/ 

................... ,,,, 






