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Sterisafe DURO A3 
A solução pioneira e inteligente para esterilização de endoscópios flexíveis

O Sterisafe DURO A3 oferece um sistema de armazenamento seguro 
com barreira estéril e em conformidade com a norma DIN EN ISO 
11607. 

É adequada para procedimentos de esterilização com plasma, óxido 
de etileno e formaldeído. Portanto, os custos de reparo e manutenção 
para endoscópios flexíveis podem ser reduzidos.

O conjunto Sterisafe DURO A3 consiste do Sterisafe DURO A3 e da 
grade de suporte Toolsafe.

Menos é mais!
Fácil de usar - sem necessidade de manutenção - 

processo seguro

Menos gastos com pessoal, menos descarte e custos com 

material

  Não é necessário o reempacotamento estéril

 O loop de Pasteur elimina comprovadamente a 

necessidade de troca da vedação

Maior segurança para esterilização, armazenamento e 

transporte

 Adequado para esterilização a gás e plasma

 Redução no desgaste para os materiais do endoscópio 

durante a esterilização com plasma (procedimento  

Sterrad), ou seja, maiores intervalos de serviço

 Indicadores de processo integrados no material do filtro 

(óxido de etileno, formaldeído e esterilização com 

plasma)

 Armazenamento e transporte seguros de todos os 

endoscópios flexíveis da Richard Wolf

 Reprocessamento alcalino > pH 10 possível

 Empilhável

O Sterisafe DURO A3 opera sobre o princípio de um loop 

de Pasteur entre a tampa e a base. Uma vedação adici-

onal não é necessária.
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The use of translucent, tough, high-performance plastic  

makes the Sterisafe DURO A3 extremely robust.

The Toolsafe lattice base made of silicone offers flexible 

endoscopes additional safeguard as a result of the specially 

shaped lattice structure with appropriate positioning aids.
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Sterisafe DURO A3 
e acessórios

Conjunto Sterisafe DURO A3, 

para esterilização com plasma

contendo:

Sterisafe DURO A3 (382031003), grade de suporte 

Toolsafe (382031101),

Filtro descartável para H2O2

(pacote com 100, 382031401)  .............  382032000

Acessórios

Filtro descartável,

pacote com 100,

para H2O2 .............................................. 382031401

para EO e FA  ......................................... 382031501

Porta rótulo, universal  ............................ 382031203

Lacre de segurança, pacote com 100  ...... 382031202

Conjunto Sterisafe DURO A3,

para EO (óxido de etileno) e FA (formaldeído)

contendo:

Sterisafe DURO A3 (382031003), grade de suporte 

Toolsafe (382031101),

Filtro descartável para EO e FA

(pacote com 100, 382031501)  .............  382032100

Informações técnicas

Dimensões externas (C x L x A):  450 x 292 x 87 mm  
Dimensões externas (C x L x A):  420 x 265 x 75 mm 
Sistema de filtro:  Disposable filter for plasma sterilization procedure 
   (STERRAD, H2O2), 
   Filtro descartável para procedimento de esterilização 
   com óxido de etileno (EO) e formaldeído (FA)
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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


