
Nu lanserar vi SteriStay 
– den nya generationen sterilbord
Inom sjukvården har man tagit beslutet 
att alla kirurgiska ingrepp ska göras  
i en steril och säker miljö och vidtar 
omfattande åtgärder för att åstadkomma detta. 

Till din hjälp finns nu SteriStay – ett sterilbord 
som med ultraren luft säkrar sterildukningen av 
dina instrument och utrustning, både under  
uppdukning och hela operationstiden. 

En nyhet för dig som vill säkra ditt beslut!

SteriStay – ett unikt sterilbord med förbättrade egenskaper 

Effektivt Vi garanterar en ultraren luftmiljö med < 5 cfu/m3 luft 
kring dina sterildukade instrument.

Lätthanterligt Med sin låga vikt, optimerad design av över- och underkåpa, 
och smidigt det rejäla handtaget och de lättrullande hjulen är sterilbordet 

lätt att styra och lika enkelt att hantera som ett vanligt  
instrumentbord. Inga inställningar behövs för att ställa in ett 
optimalt luftflöde. SteriStay har också en förenklad hantering och 
montering av sterilskyddet, med en integrerad skyddsdrapering 
av överkåpan.

Tystgående Med utökad ljuddämpning och optimering av det ultrarena 
luftflödet är ljudnivån endast 47 dB.

Flexibelt SteriStay kan användas i alla typer av operationssalar och 
uppdukningsrum där sterila instrument hanteras. Genom  
att duka upp i förväg under säkra hygieniska förhållanden  
kan ställtiden mellan operationerna minimeras. Du vinner 
värdefull operationstid och ökar din produktivitet.

Ergonomiskt  Med de inbyggda kontrollerna för höjning och sänkning av bordet
vid bägge långsidor, hittar du enkelt en bekväm arbetställning.

– säkra ditt beslut



SteriStay – Fakta

Längd, arbetsyta: 133 cm 

Bredd, arbetsyta: 60 cm  

Höjd, arbetsyta: 80–120 cm

Ljud: ca 47 dB

Hastighet: 0,4–0,5 m/s laminärt luftflöde

Luftflöde: ca 400 m3/h

Filter: Högeffektivt partikelfilter, HEPA

Vi har lyssnat på våra kunders behov
och utvecklat en ny generation sterilbord, för uppdukning av sterila 
instrument, utrustning och implantat.

SteriStay har en inbyggd skyddande barriär av ultraren luft som 
förhindrar de farliga, luftburna bakteriebärande partiklarna att komma 
i kontakt med operationsinstrumenten. Endast så kan instrument förbli 
sterila under hela operationstiden.

Sterilbordet är mobilt, justerbart i höjdled och lika smidigt att använda  
som ditt vanliga instrumentbord. Det gör att du kan ta med dig bordet till 
uppdukningsrummet och förbereda nästa operation under ultrarena  
förhållanden och därmed spara in dyrbar operationstid.

SteriStay 

• säkerställer en säker och ultraren miljö för din sterildukning.
• säkerställer att instrumenten hålls ”sterila” under hela operationstiden.
• ger en ultraren säkerhetszon där den mest behövs.
• ger ett ökat antal luftväxlingar och en sänkning av partikelhalten

i hela operationssalen med 400 m3 luft som renas varje timme genom
dess HEPA-filter.

• har ett inbyggt ultrarent luftflöde som alltid är optimalt riktat och fokuserat.
• möjliggör förbättrad logistik och ökad produktivitet.

– säkra ditt beslut

Toul Meditech AB • Tunbytorpsgatan 31 • 721 37 Västerås  Tel: 
021-13 50 00 • info@toulmeditech.com • www.steristay.se

TM




