
STERYLIZATOR PLAZMOWY STERRAD® 100NX® 
z technologią ALLClear™ 

WYSTARCZY ZAŁADOWAĆ WSAD I URUCHOMIĆ PROCES 
STERYLIZACJI. DALEJ SYSTEM NIE WYMAGA NADZORU 

Wydajny 

Skraca przerwy w 
przepływach pracy

Sterylizator jest 
podłączony do sieci 

Automatycznie zwiększa 
zgodność z wymaganiami* 

Łatwe w obsłudze 

Zaprojektowane z myślą 
o prostocie użytkowania 

ograniczają ryzyko 
błędów ze strony 

człowieka 

*Sterylizatory STERRAD® z technologią ALLClear™ są wyposażone w funkcje, mogące zwiększać zgodność ich procedur, m. in. z instrukcjami obsługi urządzeń, wraz z udoskonalonym 
dokumentowaniem procesów. 



*Należy zawsze odnosić się do podręcznika sterylizacji STERRAD ®, (dostępnego na stronie (www.sterradsterilityguide.com), zawierającego najnowsze aktualizacje danych, dotyczących 
walidacji procesów sterylizacyjnych narzędzi oraz zgodności cykli i systemów sterylizacyjnych. 

DLA UZYSKANIA BLIŻSZYCH INFORMACJI 
Należy wejść na stronę www.emea.aspjj.com lub skontaktować się z miejscowym przedstawicielem ASP 

WARUNKI TECHNICZNE CYKLU*

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WARUNKI TECHNICZNE PROCESU STERYLIZACJI 

Cykle Standardowy: zapewnia sterylizację większości ogólnych, elastycznych narzędzi chirurgicznych: sterylizuje 
maksimum 2 endoskopy giętkie jednokanałowe
Express: sterylizacja endoskopów da Vinci® 3-D i innych delikatnych narzędzi bezkanałowych 
Duo: sterylizacja kamer i maksymalnie 2 endoskopów giętkich jednokanałowych

Czas Standard: 47 minut  Flex: 42 minuty  Express: 24 minuty  Duo: 60 minut

Wymagania dla 
wewnętrznych kanałów 
narzędzi

Standard: średnica: >0.7 mm; długość: <500 mm
Flex: średnica: >1 mm; długość: <850 mm Express: sterylizacja wyłącznie narzędzi bezkanałowych
Duo: średnica: >1 mm; długość: <875 mm

Temperatura cyklu 47°C-56°C

Czynnik sterylizujący Nadtlenek wodoru

Dostarczanie czynnika 
sterylizującego

W kasetach (układ zamknięty) z automatycznym wykrywaniem daty przydatności do użycia: 
Standard/Express/Flex: 10,8 ml na każdy cykl (podwójna skuteczność destrukcji drobnoustrojów)  
(2 ampułki, każda o zawartości 5,4 ml) 
Duo: 3,1 ml na cykl

Utylizacja zużytych kaset Automatyczne i bezdotykowe wysuwanie do pojemnika na zużyte kasety

Rozkład (redukcja) 
pozostałości nadtlenku

Plazma gazowa powoduje degradację H2O na bezpieczne pierwiastki: wodór i tlen

Rozwiązania 
konstrukcyjne

Pojedyncze i podwójne drzwi

Wymiary gabarytowe 
sterylizatora (maksymalne)

Wysokość: 1800 mm  Szerokość: 775 mm
Głębokość: pojedyncze drzwi: 1055 mm; podwójne drzwi: 1095 mm

Całkowita pojemność 
komory

152 l

Wymiary komory Wysokość: 410 mm  Szerokość: 510 mm  Głębokość: 735 mm

Kształt komory Prostokątna

Dane dotyczące półek Półka dwupoziomowa: Szerokość: 444 mm  Głębokość: 643 mm

Mobilność 4 kółka samonastawne (2 kółka z blokadą)

Masa urządzenia Jednodrzwiowe: 382 kg  Dwudrzwiowe 408 kg

Interfejs użytkownika: Ekran dotykowy: technologia pojemnościowa Rozdzielczość: 800 x 600 pikseli

Obsługa urządzeń USB • Czytnik kodów kreskowych • Dyski zewnętrzne: USB umożliwia wprowadzanie i pobieranie danych
• Gniazdo do podłączenia zewnętrznej drukarki (pracującej w standardzie PCL3 lub równoważnym)

Normy / zgodność ISO 14937

Proces sterylizacji Sterylizacja końcowa, cykl podwójny destrukcji drobnoustrojów dla zapewnienia poziomu jakości wyjaławiania 
(SAL - sterility assurance level), wynoszącego 10-6; 2 iniekcje i identyczne fazy plazmy

Stężenie czynnika 
sterylizującego

58%-59,6%

Monitorowanie cyklu 
sterylizacji

Monitorowanie krytycznych parametrów systemu przez wbudowane czujniki, wskaźniki biologiczne i chemiczne; 
dostępny jest też niezależny system monitorowania (IMS - independent monitoring system)

Stałe monitorowanie 
stężenia H2O2

Monitorowanie przy użyciu czujnika UV w komorze

www.sterradsterilityguide.com
www.emea.aspjj.com
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WYMIARY PRZESTRZENI DLA ZAINSTALOWANIA I UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA 

WIDOKI Z GÓRY 
KONFIGURACJA JEDNODRZWIOWA 
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Z każdej strony 
sterylizatora należy 
zapewnić wolną 
przestrzeń na 
odległość ok. 39,4" 

1842 +/- 6,4 
[72,5 +/- 0,25] 

865,0 +/- 6,4 
[34,1 +/- 0,25] STERYLIZATOR 

W przypadku sterylizatora 
zabudowanego, należy z 
obu jego stron pozostawić 
wolną przestrzeń na 
odległość ok. 1,8": 
(865-775)/2 = 45 mm (~1,8”) 

OTWÓR ŚCIENNY 

WYMIARY URZĄDZENIA 

PRZESTRZEŃ SERWISOWA 

LEWA STRONA 

ROZKŁAD PRZESTRZENNY URZĄDZENIA 
KONFIGURACJA DWUDRZWIOWA 

MONTAŻ W ŚCIANIE, STRONA ZAŁADUNKU 
LUB WYŁADUNKU WSADU 

STRONA ZAŁADUNKU WSADU LEWA STRONA 



Dane eksploatacyjne 
pracy urządzenia i 
raporty z przebiegu 
jego pracy

Historia cyklu, pliki z pełnymi danymi 1-sekundowymi i raporty dostępne za pośrednictwem technologii ASP ACCESS™

Praca w sieci Protokół łączności z systemami śledzenia przyrządów pomiarowych (ITS - Instrument Tracking Systems) dostępny 
za pośrednictwem technologii ASP ACCESS™

Zapisywanie danych • Zapisywanie danych elektronicznych z maks. 200 cykli • Drukarka wewnętrzna do prowadzenia dokumentacji
• Dane elektroniczne i raporty z pełnego cyklu rejestrowane za pośrednictwem technologii ASP ACCESS™

KOD OPIS URZĄDZENIA

10104-005 Sterylizator STERRAD® 100NX z technologią ALLClear™, urządzenie jednodrzwiowe, cykle robocze STANDARD i FLEX, 
dostawa obejmuje montaż i instalację

10104-006 Sterylizator STERRAD® 100NX z technologią ALLClear™, urządzenie dwudrzwiowe, cykle robocze STANDARD i FLEX, 
dostawa obejmuje montaż i instalację

10104-007 Sterylizator STERRAD® 100NX z technologią ALLClear™, urządzenie jednodrzwiowe, cykle robocze STANDARD, FLEX i 
DUO, dostawa obejmuje montaż i instalację

10104-008 Sterylizator STERRAD® 100NX z technologią ALLClear™, urządzenie dwudrzwiowe, cykle robocze STANDARD, FLEX i 
DUO, dostawa obejmuje montaż i instalację

10144 Kaseta sterylizatora STERRAD® 100NX (2 kasety w zestawie)

20227 Pojemnik na zużyte kasety (10 pojemników w zestawie)

10135 Zestaw do realizacji cyklu roboczego EXPRESS w sterylizatorze STERRAD® 100NX

10137 Zestaw do realizacji cyklu roboczego DUO w sterylizatorze STERRAD® 100NX

10305 Papier do drukarki termicznej (12 rolek w zestawie)

113617-01 Zestaw czytnika kodów kreskowych do sterylizatorów STERRAD®

WYMAGANIA MONTAŻOWE I ELEKTRYCZNE 

ŚRODOWISKO ROBOCZE 

PRACA W SIECI I ZAPISYWANIE DANYCH 

DANE DO ZAMÓWIENIA STARYLIZATORA 

Wytwarzanie ciepła Stan bezczynności: 4574 BTU/godz. Maksimum: 6187 BTU/godz.

Wymagane 
parametry energii 
elektrycznej

•  USA/Kanada: 208 VAC, 60 Hz: gniazdo NEMA L21-30, 5-biegunowe z uziemieniem i blokadą typu twist-lock, 
podłączone do odrębnego obwodu elektrycznego 3-fazowego w konfiguracji gwiazdy, zapewniającego natężenie 
prądu 30 A i z oddzielnym biegunem uziemiającym i neutralnym

•  Inne kraje: 380-415 VAC, 50/60 Hz: gniazdo 5-biegunowe z uziemieniem, podłączone do odrębnego obwodu 
elektrycznego 3-fazowego w konfiguracji gwiazdy, zapewniającego natężenie prądu 30 A i z oddzielnym biegunem 
uziemiającym i neutralnym 

•  Japonia: 200 VAC, 50/60 Hz: gniazdo 4-biegunowe z uziemieniem, podłączone do odrębnego obwodu elektrycznego 
3-fazowego w konfiguracji delty, zapewniającego natężenie prądu 30 A i z oddzielnym biegunem uziemiającym i neutralnym

Wymagania w 
zakresie przestrzeni 
montażowej

Podczas pracy sterylizatora STERRAD® 100NX z technologią ALLClear™, odległość pomiędzy jego tylną ścianą i ścianą 
pomieszczenia nie powinna być mniejsza niż 50,8 mm. Gniazdo zasilania powinno być zamontowane na wysokości od 
30,5 do 61 cm od podłogi. W przypadku sterylizatorów zabudowanych, należy zachować 25 mm wolnej przestrzeni 
nad urządzeniem oraz po 45 mm z od jego każdego boku. 

Wymagania w 
zakresie przestrzeni 
serwisowej

Dostęp serwisowy wymaga zachowania wolnej przestrzeni o długości 610 mm u góry i po 991 mm z każdego boku 
sterylizatora (odległość może być mniejsza, jeżeli urządzenie można na czas serwisu wysunąć).

Temperatura 18°C-35°C

Wilgotność 10%-85% wilgotności względnej (bez skraplania)



STERRAD® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Advanced Sterilization Products, oddziału Cilag GmbH International,Grupy Johnson & Johnson.  

STERRAD ALLClear™ i ASP ACCESS™ to zarejestrowane znaki towarowe firmy Advanced Sterilization Products, oddziału Cilag GmbH International, Grupy Johnson & Johnson. 

Advanced Sterilization Products 
Gubelstrasse 34 

www.emea.aspjj.com 
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