Dust Cover
Instruções de utilização.
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Concebido para proporcionar uma protecção
extra ao sistema de barreira estéril durante as
fases de transporte e armazenagem.
Conforme a EN ISO 11607-1. Marcação CE
impressa na rotulagem da embalagem de
transporte.

Dust Cover
Embalagem de protecção.

Dust Cover: a embalagem de protecção correcta
Os sacos auto-adesivos Dust Cover, fabricados em polipropileno de elevada densidade impermeável,
protegem os sistemas de barreira estéril do pó e de influências ambientais, permitindo incrementar o
período de esterilidade das embalagens.
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Dust Cover: instruções de utilização
• Após o processo de esterilização e antes de inserir as suas embalagens no Dust Cover deixe-as arrefecer.
• Um saco Dust Cover pode ser utilizado para proteger uma única embalagem estéril ou um conjunto de
múltiplas embalagens estéreis.
• Utilizar sempre boas práticas de higiene.
• Retirar a película de protecção da zona adesiva.
• Dobrar o topo do saco Dust Cover sobre o próprio saco e aplicar pressão na zona adesiva do centro para
as extremidades.
• Pode voltar a descolar e colar caso o encerramento não esteja correcto.
• O saco Dust Cover deve ser retirado antes da entrada das embalagens estéreis na sala operatória.

Não adequado para esterilização.
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“DUST COVER
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Referência
36NP1525
36NP2030
36NP3050
36NP4055
36NP4076
36NP6076

Medida
(mm x mm)
150 x 250
200 x 300
300 x 500
400 x 550
400 x 760
600 x 760

Embalagem
1000
1000
800
500
400
200

MARCAS
Dust Cover é uma marca de AMF SPS
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