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Sistema de Cesto de Esterilização 
A solução ideal

O sistema de cesto de esterilização universal da Richard Wolf fornece 

acomodação segura e suave para o conjunto de instrumentos valiosos 

durante a esterilização, o transporte e o armazenamento.

O conceito universal aceita praticamente qualquer configuração de set 

para esterilização e transporte.
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Instrumentos pesados são fixa-

dos de forma segura com um 

suporte de silicone aberto e um 

fechado.

A dupla estrutura patenteada evita 

que a malha do cesto "fique des-

gastada" e, dessa forma, caus lesões 

ao usuário e danos à embal-

agem de esterilização.

Superfície de contato mínima 

como resultado do design especial 

dos encaixes de silicone.

Dessa forma, nossa dupla estrutura 

garante máxima segurança e longa 

vida útil.
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Sistema de Cesto de Esterilização 
Sistema de Cesto de Esterilização

Visualização do sistema com o 

cesto de esterilização, alto - Padrão 

(8584.1202) e cesto de esteri-

lização, alto - Longo (8584.1302)

Visualização do sistema com o 

cesto de esterilização, baixo - 

Padrão (8584.1202) e cesto 

de esterilização, baixo - Longo 

(8584.1302)

Os suportes de 

silicone (azuis) são 

baseados no diâmetro 

 do instrumento e devem ser  

encomendados separadamente.
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Imagem Descrição Modelo

Cesto de esterilização, alto - Padrão

Dimensões (C x L x A): 530 x 250 x 200 mm 
consistindo de:
Parte inferior do cesto, rack de instrumentos 
alto e baixo, 4 barras de suporte, tampa do 
cesto com trava em mola e 2 empunhaduras

8584.1202

Cesto de esterilização, baixo - Padrão

Dimensões (C x L x A): 530 x 250 x 108 mm 
consistindo de:
Parte inferior do cesto, rack de instrumentos 
baixo, 2 barras de suporte, tampa do cesto 
plana com trava em mola e 2 empunhaduras

8584.1212

Cesto de esterilização, alto - Longo

Dimensões (C x L x A): 725 x 275 x 200 mm 
consistindo de:
Parte inferior do cesto, rack de instrumentos 
baixo, 4 barras de suporte, tampa do cesto 
com trava em mola e 2 empunhaduras

8584.1302

Cesto de esterilização, baixo - Longo

Dimensões (C x L x A): 725 x 275 x 108 mm 
consistindo de:
Parte inferior do cesto, rack de instrumentos 
plano, 2 barras de suporte, tampa do cesto 
plana com trava em mola e 2 empunhaduras

8584.1312

Cesto de esterilização, baixo - Padrão
Dimensões (C x L x A): 530 x 250 x 108 mm 
consistindo de:
Parte inferior do cesto, rack de instrumentos 
baixo, 2 barras de suporte, tampa do cesto 
plana com trava em mola e 2 alças, tapete de 
silicone "Diamante grande"

85844001

Sistema de cesto de esterilização 
Informação para pedidos
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Sistema de cesto de esterilização
Acessórios

Imagem Descrição Modelo

Barra de suporte para suporte de silicone, 

duplo
8584.8203

Suporte de silicone, fechado, triplo 

para instrumentos com Ø 8 mm - 14,5 mm 
8584.9201

Suporte de silicone, aberto, triplo

para instrumentos com Ø 8 mm - 14,5 mm
8584.9211

Suporte de silicone, fechado, para até 5 itens

para instrumentos com Ø 1 mm - 7,5 mm
8584.9501

Suporte de silicone, aberto, para até 5 itens

para instrumentos com Ø 1 mm - 7,5 mm
8584.9511

Suporte de silicone, fechado, para até 7 itens

para instrumentos com Ø 1 mm - 7,5 mm
8584.9701

Suporte de silicone, aberto, para até 7 itens

para instrumentos com Ø 1 mm - 7,5 mm
8584.9711

Placa de parada de silicone

Garante a posição axial de instrumentos com 

diâmetros menores

85849005

Conjunto inicial suporte de silicone 

para urologia / artroscopia

consistindo de: 3x 8584.9501, 3x 

8584.9511, 1x 8584.9701, 1x 8584.9711

8584.9001

Conjunto inicial suporte de silicone

para laparoscopia / cirurgia / ginecologia

consistindo de: 3x 8584.9501, 3x 8584.9511, 

1x 8584.9201, 1x 8584.9211

8584.9002

3x 8584.9501

3x 8584.9511

3x 8584.9501

3x 8584.9511

1x 8584.9701

1x 8584.9711

1x 8584.9201

1x 8584.9211
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Imagem Descrição Modelo

Cesto de acessórios do sistema

Dimensões (l x a x d): 121 x 35 x 121 mm
8584.3003

Pino de bloqueio

por exemplo, para a fixação das manoplas 

Pacote com 2

8584.8205

Conjunto de suportes de fixação

consistindo de:

Conjunto de O-ring, 2x suporte angulado,  

1x chave allen

85848210

Conjunto de O-ring (peça de reposição) 

consistindo de:

1x O-ring 90 x 3 mm, 1x O-ring 116 x 3 mm

74002311

Tapete de silicone "Diamante Grande"

Dimensões (l x a x d): 500 x 18 x 226 mm
85843010



Ciclo de reprocessamento

Es
pe

ci
fic

aç
õe

s 
su

je
ita

s 
à 

al
te

ra
çã

o 
se

m
 a

vi
so

 p
ré

vi
o.

J 
60

9.
XI

.1
8.

pt

Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen, Alemanha

Tel.: +49 7043 35-0
Fax: +49 7043 35-4300
info@richard-wolf.com

Co-CEOs:
Jürgen Pfab
Jürgen Steinbeck

Registro comercial: Mannheim HRB 510031
N.º de IVA: DE144521586
N.º fiscal: 48020/00171


