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داراي لطافت، استحکام و قدرت پوشانندگی باال
مورد استفاده براى استریلیزاسیون با بخار، گاز اتیلن اکساید و تابش

در ابعاد 25 *25  سانتی متر الی 120 * 120 سانتی متر

داراي انعطاف و کشش مناسب، استحکام و مقاومت در برابرنفوذ آب
داراي خاصیت ماندگاري و حفظ استریل در شرایط انبارداري

داراي شاخص استریلیزاسیون ( بخار ، اتیلن اکساید)
قابلیت سیل کردن در دماي 165 - 200 درجه سانتی گراد

مناسب براي استریل در دماي 121 - 134 درجه سانتی گراد
موجود در سایزهاي 5 - 50 سانتی متر با طول 200متري

داراي انعطاف و کشش مناسب، استحکام و مقاومت در برابرنفوذ آب
داراي خاصیت ماندگاري و حفظ استریل در شرایط انبارداري

داراي شاخص استریلیزاسیون (پالسما)
قابلیت سیل کردن در دماي 165- 200 درجه سانتی گراد

مناسب براي استریل در دماي 121- 134 درجه سانتی گراد
موجود در سایزهاي 5 -50 سانتی متر با طول 70متري

CSR Sterilization Crepe Paper

CSR Sterilization Roll

CSR Sterilization Roll with Plasma indicator

کاغذ کرپ استریلیزاسیون 

رول استریل ساده بسته بندي

رول استریل پالسما بسته بندي
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نوار نشانگر جهت بسته بندي و اطمینان از استریلیزاسیون
مناسب براي انواع بافت هاي بسته بندي از قبیل الیاف بافته شده ، 

پالستیک و کاغذ
داراي استحکام مناسب با قابلیت جداشدن آسان بدون باقی ماندن چسب

مناسب براي استریل کردن توسط بخار، اتیلن اکساید و پالسما
موجود در سایز رول 19میلی متري با متراژ50 متر

مناسب براي استریل کردن توسط بخار
استریلیزاسیون در دماي 121درجه سانتی گراد با مدت زمان 20 دقیقه و 

دماي 134 درجه سانتی گراد با مدت 4 دقیقه
اندیکاتور کالس 4 و 6

VH2O2 مناسب براي استریل کردن توسط پالسما

Plasma Sterilization indicator Strip

Sterilization Indicator Tape

Steam Sterilization Indicator Strip 

رول چسب اندیكاتور استریلیزاسیون

چسب اندیكاتور بخار

چسب اندیكاتور پالسما
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