AS 66 – sprawdzone sterylizatory szpitalne
Sterylizatory parowe serii AS 66 produkowane przez firm´ SMS zosta∏y zaprojektowane zgodnie
z obowiàzujàcymi normami polskimi i europejskimi do pracy w oparciu o standardowe jednostki
wsadu 300x300x600 mm. Standardom tym odpowiadajà równie˝ proponowane systemy opakowaƒ
(kosze, tace, puszki) oraz transportu (wózki wsadowe i transportowe).
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W∏aÊciwoÊci techniczne:
sterylizator przelotowy – drzwi za∏adunkowe i roz∏adunkowe znajdujà si´ po przeciwleg∏ych stronach
komory sterylizatora lub sterylizator nieprzelotowy – drzwi za∏adunkowo-roz∏adunkowe znajdujà si´ po jednej
stronie komory,
zasilanie parà ze êród∏a zewn´trznego lub z w∏asnej (wbudowanej) wytwornicy pary,
komora sterylizacyjna z p∏aszczem grzejnym oraz drzwi wykonane
ze stali nierdzewnej,
os∏ony zewn´trzne (obudowa) wykonane ze stali nierdzewnej,
konstrukcja noÊna (rama g∏ówna i boczna) wykonane ze stali nierdzewnej,
faza odpowietrzania sk∏adajàca si´ z frakcjonowanej pró˝ni,
wybór sposobu suszenia: pró˝niowe, pró˝niowo-nawiewne,
pró˝niowo-parowe,
automatyczne sterowanie mikroprocesorowe,
kontrola poszczególnych faz cyklu sterylizacji,
prosta obs∏uga programów przy pomocy wielofunkcyjnych przycisków,
mo˝liwoÊç tworzenia w∏asnych programów,
kody obs∏ugi dla programów niestandardowych,
zabezpieczony has∏ami dost´p do menu,
port RS 485 do pod∏àczenia zewn´trznego systemu komputerowego,
wyÊwietlacz LCD (ciek∏okrystaliczny) – graficzny, kolorowy, z ekranem dotykowym – wyÊwietla kompletnà
informacj´ o parametrach procesu i jego przebiegu, a zarazem pe∏ni funkcj´ dodatkowej klawiatury,
niezale˝ny od uk∏adu sterowania rejestrator parametrów cyklu sterylizacji,
wbudowana drukarka do drukowania protoko∏ów z cyklu sterylizacyjnego (identyfikacja sterylizatora,
parametry wybranego programu, temperatura i ciÊnienie w komorze sterylizacyjnej, data i czas, itp.),
cyfrowe wskazania temperatury w komorze sterylizacyjnej,
cyfrowe wskazania ciÊnienia pary w komorze i p∏aszczu,
niezale˝ny czujnik temperatury do kontroli cyklu sterylizacyjnego,
przetworniki ciÊnienia absolutnego (bezwzgl´dnego) – wskazania niezale˝ne od ciÊnienia atmosferycznego,
systemy redukujàce zu˝ycie wody i obni˝ajàce temperatur´ wody Êciekowej,
∏atwa instalacja,
prosta i komfortowa obs∏uga,
prosty dost´p serwisowy do wszystkich elementów z boku oraz poprzez uchylne os∏ony przednie.

Firma SMS specjalizuje si´ w indywidualnych
rozwiàzaniach konstrukcyjnych.
Ka˝dy Klient realizujàcy inwestycj´ pojedynczego sterylizatora lub kompleksowo ca∏ej
sterylizatorni mo˝e liczyç na fachowe doradztwo naszych pracowników.
Zamówione w naszej firmie urzàdzenia
uwzgl´dniajà indywidualne wymagania
techniczne, warunki architektoniczne,
wygod´ obs∏ugi i ∏atwy dost´p serwisowy.

Równomierne nagrzewanie komory
sterylizacyjnej
Komora sterylizacyjna wraz z p∏aszczem grzejnym oraz
drzwi sà wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowomolibdenowej. Wszystkie wewn´trzne ich powierzchnie
poddano specjalnej obróbce wykoƒczeniowej – szlifowaniu
i polerowaniu.
Komora sterylizacyjna jest wyposa˝ona w p∏aszcz grzejny,
który zapewnia równomierne nagrzewanie jej Êcianek
do temperatury sterylizacji. Odpowiednio ukszta∏towane
kierownice, znajdujàce si´ na wlotach pary do komory,
pozwalajà na równomierne i szybkie rozprowadzenie pary
po komorze i nie powodujà lokalnego przegrzewania.
Wieloletnie doÊwiadczenia i badania rozk∏adu temperatury
pozwoli∏y na zbudowanie komory, w której temperatury
mierzone w dowolnych miejscach nie ró˝nià si´ od siebie
o wi´cej ni˝ 1°C.
Komora z p∏aszczem grzejnym oraz drzwi sà ocieplone
warstwà we∏ny mineralnej ograniczajàcà straty ciep∏a do
otoczenia i gwarantujàcà bezpiecznà obs∏ug´ urzàdzenia.
UniwersalnoÊç sterylizatora zapewnia oddzielenie komory
sterylizacyjnej od przestrzeni grzejnej oraz p∏aszcza grzejnego od wytwornicy pary lub êród∏a zewn´trznego. Para
z wytwornicy lub êród∏a zewn´trznego wchodzi przez zawór
odcinajàcy do p∏aszcza grzejnego, a nast´pnie przez kolejny
zawór odcinajàcy dostaje si´ do komory sterylizacyjnej.
Taki uk∏ad umo˝liwia dobre nagrzanie Êcian komory przed
jej za∏adowaniem i zamkni´ciem, a to z kolei znacznie
zmniejsza skraplanie si´ pary na Êciankach przy nape∏nianiu
nià komory, a tak˝e zwiàzane z tym zawilgocenie przedmiotów sterylizowanych.
Oddzielenie komory od p∏aszcza grzejnego pozwala
ponadto na wytworzenie w niej – przed fazà ekspozycji –
pró˝ni frakcjonowanej zapewniajàcej dobre odpowietrzenie
komory z wsadem, a po fazie ekspozycji – wytworzenie
podciÊnienia powodujàcego szybkie suszenie za∏adowanych materia∏ów. Podczas procesu suszenia w wytwornicy
pary i w p∏aszczu grzejnym nadal panuje ciÊnienie robocze
pary, co sprawia, ˝e urzàdzenie jest natychmiast gotowe
do nast´pnego cyklu sterylizacji. Taki uk∏ad zapewnia
maksymalnà wydajnoÊç urzàdzenia i ciàg∏à prac´.
Komora sterylizacyjna jest wyposa˝ona w dwa przy∏àcza
pomiarowe do przeprowadzania procedury walidacyjnej:
przy∏àcze testowe do pod∏àczenia przyrzàdu pomiarowego
ciÊnienia – gwint rurowy ISO 228-G 1/2 A oraz przy∏àcze
do wprowadzenia czujników temperatury – gwint rurowy
ISO 228-G 1 A.

Praktyczne drzwi
Drzwi komory w postaci p∏askiej, prostokàtnej p∏yty
˝ebrowanej sà prowadzone po szynach. Na szynach
zamontowano specjalne blokady zapobiegajàce opadaniu
drzwi w przypadku zaniku ciÊnienia powietrza w si∏owniku.
Zwolnienie blokady w celu otwarcia komory odbywa
si´ przy pomocy spr´˝onego powietrza. Drzwi otwierajà
si´ pod w∏asnym ci´˝arem po spuszczeniu powietrza
z si∏owników.

Mo˝liwe jest zatrzymanie drzwi w ka˝dym po∏o˝eniu.
W tym celu nale˝y nacisnàç na listw´ bezpieczeƒstwa znajdujàcà si´ na ich górnej kraw´dzi. Otwieranie i zamykanie
drzwi odbywa si´ automatycznie po naciÊni´ciu przycisku.
Podstawowym elementem uszczelniajàcym drzwi jest
uszczelka o przekroju ko∏owym znajdujàca si´ w rowku
komory. Po uruchomieniu programu uszczelka jest
dociskana ciÊnieniem pary znajdujàcej si´ w rowku,
co zapewnia szczelnoÊç pomi´dzy drzwiami a komorà
sterylizacyjnà.

Wysokowydajny filtr pary
Sterylizator mo˝e byç zasilany z zewn´trznego êród∏a pary.
W takim przypadku wyposa˝a si´ go w wysokowydajny filtr
(separator), którego zadaniem jest oddzielenie kropelek
wody od pary.

Oszcz´dna wytwornica pary
Wytwornica pary jest wykonana ze stali nierdzewnej
i wyposa˝ona w wodowskaz wyprowadzony na zewnàtrz
przedniej Êciany obudowy sterylizatora.
Wytwornica posiada tzw. grzanie ekonomiczne, w czasie
którego sà w∏àczone dwie grza∏ki. SzeÊç grza∏ek dzia∏a tylko
podczas uruchamiania sterylizatora w poczàtkowym okresie
procesu wst´pnego oraz podczas ekspozycji.

Ekologiczny uk∏ad wytwarzania pró˝ni
Sterylizatory parowe serii AS 66 zosta∏y wyposa˝one
w wysokowydajnà pomp´ pró˝niowà z wirujàcym
pierÊcieniem wodnym. Ciecz robocza (woda) tworzàca
wirujàcy pierÊcieƒ jest doprowadzana w sposób ciàg∏y,
dzi´ki czemu zapewnia szczelnoÊç komór mi´dzy∏opatkowych, a nast´pnie jest usuwana z wypompowanym
z komory powietrzem. W celu zmniejszenia zu˝ycia
wody ciecz robocza zostaje oddzielona od powietrza
i powtórnie wykorzystana. Uk∏ad wytwarzania pró˝ni pozwala na uzyskanie podciÊnienia równego lub mniejszego
od -93 kPa (7 kPa ciÊnienia absolutnego).
Usuwanie powietrza z komory sterylizacyjnej odbywa
si´ metodà pró˝ni frakcjonowanej. Podczas tej fazy
nast´pujà wielokrotne zmiany ciÊnienia zachodzàce
w zaprogramowany sposób, co powoduje skuteczne usuwanie powietrza z ró˝nych rodzajów wsadu. JednoczeÊnie
wsad zostaje wst´pnie nagrzany. Faza odpowietrzania
sk∏ada si´ z kilku powtarzajàcych si´ etapów. Ka˝dy etap
zaczyna si´ od uzyskania wymaganego podciÊnienia,
po którym nast´puje impulsowe p∏ukanie parà, a nast´pnie
napuszczanie pary.

Skuteczny filtr powietrza
Programy, w których cykl sterylizacji koƒczy si´ fazà
suszenia pró˝niowego, wymagajà dop∏ywu powietrza
do komory sterylizacyjnej bezpoÊrednio z atmosfery.
W tym celu sterylizatory parowe serii AS 66 zosta∏y
wyposa˝one w filtr powietrza sterylnego zatrzymujàcy
nie mniej ni˝ 99,999% czàstek wi´kszych od 0,30 µm.

System sterowania i kontroli
Pracà sterylizatora i wbudowanej wytwornicy pary steruje
mikroprocesorowy sterownik typu ESS-405, który zosta∏
zaprojektowany przez firm´ ELMI specjalnie na potrzeby
automatyki sterylizatorów parowych.

System autodiagnostyki, w który jest wyposa˝ony
uk∏ad sterowania, mo˝e zdiagnozowaç ponad
60 ró˝nych przypadków zachowaƒ sterylizatora m.in.:
• stany mediów zasilajàcych (woda, powietrze, para)
– reaguje na brak któregoÊ z nich,

Wszystkie operacje: napuszczanie pary do komory,
utrzymywanie sta∏ej temperatury fazy ekspozycji, przebieg
cyklu, otwieranie i zamykanie drzwi, a tak˝e – w przypadku
wbudowanej wytwornicy pary – samoczynne nape∏nianie
wodà kot∏a wytwornicy, utrzymanie sta∏ego poziomu wody
w kotle, sterowanie pracà elementów grzejnych w sposób
zapewniajàcy utrzymanie sta∏ego poziomu ciÊnienia pary sà
kontrolowane w sposób ciàg∏y przez uk∏ad sterowania.
Sterownik ma na sta∏e zapisane w swojej pami´ci programy sterylizacyjne oraz programy kontrolne:
test Bowie-Dicka i test szczelnoÊci komory sterylizacyjnej.

• stan ciÊnienia pod uszczelkami drzwi,

NiezawodnoÊç sterownika jest gwarantowana przez:

Reakcja na stwierdzonà nieprawid∏owoÊç jest ró˝na
w zale˝noÊci od miejsca jej wystàpienia (czyli od tego,
który z elementów uk∏adu sterowania zachowuje si´
w sposób nieprawid∏owy), czasu wystàpienia (inna reakcja
mo˝e byç w trakcie procesu sterylizacji, jak i poza nim)
oraz wielkoÊci jej wp∏ywu na prawid∏owy przebieg procesu.
Decyzj´ o sposobie reakcji podejmuje uk∏ad sterowania
sterylizatora w sposób ca∏kowicie automatyczny.
Komunikaty sà wyÊwietlane na panelu sterujàcym.

• technologie monta˝u powierzchniowego SMD,
• selekcj´ elementów przed monta˝em,
• czujniki temperatury i wilgotnoÊci, które sygnalizujà
obs∏udze przekroczenie parametrów Êrodowiskowych
pracy sterownika,
• procedury testowania sterownika.

• poprawnoÊç zamkni´cia i otwarcia drzwi,
• uk∏ady czujników analogowych – sygnalizuje zwarcia
i rozwarcia konkretnego czujnika, a tak˝e przekroczenia
zakresów pomiarowych,
• stan poszczególnych elementów automatyki, takich jak
styczniki i stany blokad drzwi,
• przekroczenie zadanych czasów pracy pomp.

Dost´pu do zmian parametrów programów chroni kod,
który musi byç podany, aby by∏a mo˝liwa ich modyfikacja.
Inny kod umo˝liwia dost´p do menu serwisowego.
Dodatkowo zastosowano rozwiàzanie „inteligentnej
klawiatury” polegajàce na tym, ˝e w danym momencie
sà aktywne jedynie te przyciski, które z punktu widzenia
sterowania mogà byç u˝ywane. Pozosta∏e, pomimo
naciskania, nie dzia∏ajà (np. podczas procesu dzia∏ajà
tylko przyciski stopu i podglàdu parametrów procesu).

Sterownik sterylizatora (strona czysta)

Rejestracja procesu

Po stronie czystej sterylizatora znajduje si´ panel sterowniczy,
na którym umiejscowione sà:

W dolnej cz´Êci panelu jest zainstalowana drukarka, która
wspó∏pracuje z niezale˝nym od uk∏adu sterowania rejestratorem parametrów cyklu sterylizacji.

• wyÊwietlacz LCD (ciek∏okrystaliczny)
z ekranem dotykowym,
• przyciski wyboru programu,
• przycisk rozpocz´cia i zatrzymania
programu,
• przyciski sterowania drzwiami,
• przycisk awaryjnego zakoƒczenia
procesu,
• przycisk zmiany fazy cyklu
sterylizacyjnego,
• wy∏àcznik sieciowy,
• wy∏àcznik bezpieczeƒstwa,
• drukarka.
WyÊwietlacz LCD (graficzny, kolorowy, z ekranem dotykowym)
pokazuje kompletnà informacj´ o parametrach procesu
i jego przebiegu, a zarazem pe∏ni funkcj´ dodatkowej klawiatury. Na ekranie przedstawione sà nast´pujàce informacje:
• numer wybranego programu,
• aktualnie wykonywana faza cyklu sterylizacji (tak˝e
z rozró˝nieniem na poszczególne etapy w danej fazie),
• post´p przebiegu aktualnej fazy w trakcie cyklu,
• wartoÊç i rodzaj parametru niezb´dnego do zakoƒczenia
danego etapu lub fazy (zadany parametr, np. temperatura ekspozycji lub czas ekspozycji),
• aktualne wartoÊci temperatury (z dok∏adnoÊcià do 0,1°C)
i ciÊnienia w komorze oraz w p∏aszczu sterylizatora,
• czas trwania aktualnego cyklu sterylizacji liczony od jego
rozpocz´cia, jak równie˝ czas trwania aktywnej fazy
w danym cyklu oraz kolejnego etapu w trakcie fazy, czas
pozosta∏y do zakoƒczenia danej fazy (np. w fazie ekspozycji lub suszenia),
• przebieg temperatury i ciÊnienia w komorze w trakcie
cyklu sterylizacji – w postaci wykresu graficznego,
• komunikaty zwiàzane z nieprawid∏owoÊciami wykrytymi
przez automatyczny uk∏ad sterowania w czasie pracy
urzàdzenia – informacje dla obs∏ugi,
• informacje statystyczne dotyczàce danego sterylizatora,
np.: numer wykonywanego cyklu, numer cyklu w konkretnym dniu, daty ostatnich programów testowych,
czas pracy sterylizatora,
• dane identyfikujàce sterylizator: typ, wersja wykonania,
numer fabryczny, data produkcji i inne.
Ponadto wyÊwietlacz pe∏ni rol´ dodatkowej klawiatury
(aktywny ekran dotykowy), a po wpisaniu odpowiedniego
kodu sà wyÊwietlane dodatkowo: menu serwisowe, konserwacyjne i konfiguracji sterylizatora wraz z opcjami ustawieƒ
kalibracyjnych.

System rejestracji cyklu sterylizacji spe∏nia wymagania
normy PN-EN 285 dotyczàce przyrzàdów rejestrujàcych
o zapisie cyfrowym. Jego uk∏ady wejÊciowe i wyjÊciowe,
dok∏adnoÊç odczytu i zapisu oraz algorytmy pracy
pozwalajà na spe∏nienie wszystkich pozosta∏ych wymagaƒ
wspomnianej normy.
Rejestracji i wydrukowi podlegajà wszystkie podstawowe
(wymagane) parametry cyklu sterylizacji:
• temperatura w komorze,
• ciÊnienie w komorze,
• data i czas rozpocz´cia cyklu,
• parametry wybranego
i realizowanego programu,
• licznik cykli sterylizacji,
• dane identyfikujàce sterylizator
(typ, numer fabryczny,
data produkcji).
Ponadto na wydruku znajdujà
si´ informacje dodatkowe:
• komunikaty zwiàzane
z nieprawid∏owoÊciami
wykrytymi przez automatyczny
uk∏ad sterowania w czasie pracy
urzàdzenia,
• czas pracy sterylizatora,
• iloÊç cykli wykonanych
w danym dniu,
• data wykonania ostatniego
testu Bowie-Dicka,
• data wykonania ostatniego
testu szczelnoÊci,
• podsumowanie
z wyszczególnieniem czasów
trwania poszczególnych faz
cyklu sterylizacji i informacja
o prawid∏owoÊci przebiegu cyklu,
• nazwa u˝ytkownika sterylizatora (np. nazwa szpitala).
Z chwilà w∏àczenia sterylizatora rejestrator automatycznie
rejestruje na drukarce wszystkie cykle odbywajàce si´
w sterylizatorze, w∏àcznie z testami Bowie-Dicka i testami
szczelnoÊci. Jedynà czynnoÊcià wymaganà od obs∏ugi jest
uzupe∏nianie papieru w podajniku drukarki i wymiana kasety
w wypadku pogorszenia si´ jakoÊci wydruku.
Z chwilà rozpocz´cia dowolnego cyklu sterylizacji lub testu
wydruk danych z tego procesu odbywa si´ na bie˝àco.
Obs∏uga nie ma mo˝liwoÊci ingerowania w zapis danych
dotyczàcych cyklu sterylizacji.
Urzàdzenie nie wymaga ˝adnych czynnoÊci sterujàcych
ze strony obs∏ugi sterylizatora – proces rejestracji odbywa
si´ w sposób automatyczny.

Sterownik sterylizatora
(strona sterylna)
Na panelu sterowniczym strony
sterylnej znajdujà si´ pola sygnalizacyjne
obrazujàce aktualny stan cyklu sterylizacji,
stan drzwi po stronie czystej i wystàpienie
nieprawid∏owoÊci, przyciski sterowania
drzwiami i awaryjnego zakoƒczenia
procesu oraz wy∏àcznik bezpieczeƒstwa.
Panele sterownicze sà wyposa˝one
w wy∏àcznik bezpieczeƒstwa,
który posiada dwie funkcje:
• w czasie ruchu drzwi naciÊni´cie
przycisku spowoduje natychmiastowe
ich zatrzymanie i wyÊwietlenie alarmu,
• w trakcie trwania cyklu sterylizacji
naciÊni´cie przycisku spowoduje jego zatrzymanie – wszystkie zawory
doprowadzajàce media do komory zostajà zamkni´te.

Wspó∏praca z zewn´trznym systemem
komputerowym
Ka˝dy sterylizator mo˝e dzia∏aç w sieciowym Êrodowisku komputerowym.
Jako wyposa˝enie opcjonalne firma SMS oferuje system MEDOK – specjalistyczne oprogramowanie firmy ELMI przeznaczone do dokumentowania
pracy sterylizatorów oraz centralnych sterylizatorni. G∏ównym sk∏adnikiem
tego systemu jest modu∏ DOKUMENTATOR.
Program automatycznie dokumentuje prac´ ca∏ego sterylizatora (dane
z cyklu, dane z konfiguracji sterylizatora, dane serwisowe i wiele innych),
zapisujàc je na dysku komputera w zabezpieczonej bazie danych.
Dokumentowane dane mogà byç prezentowane na ró˝nych ekranach
zdefiniowanych w zale˝noÊci od przekazywanej treÊci.
Podczas cyklu sterylizacji program
przekazuje bogatà informacj´
o jego przebiegu w postaci wykresu,
pasków post´pu i komunikatów.
Oprogramowanie mo˝e byç wykorzystane równie˝ do rejestracji i dokumentowania pracy w ca∏ej centralnej sterylizatorni. UniwersalnoÊç tego programu polega na mo˝liwoÊci
pod∏àczenia do niego nie tylko
sterylizatorów, lecz równie˝ innych
urzàdzeƒ, takich jak myjnie dezynfektory czy zgrzewarki rotacyjne.
DOKUMENTATOR daje równie˝
mo˝liwoÊç przesy∏ania danych
w innych formatach (np. xls – format
programu MS Excel), a tak˝e mo˝liwoÊç analizowania zapisanych
danych, tworzenia zestawieƒ,
raportów i wydruków.

DANE TECHNICZNE
Typ
Ca∏kowita obj´toÊç
komory sterylizacyjnej
Wymiary przestrzeni
u˝ytkowej,
(szerokoÊç, wysokoÊç,
g∏´bokoÊç)
¸adownoÊç komory
w standardowych
jednostkach wsadu
(300x300x600)
Wymiary gabarytowe
szerokoÊç
wysokoÊç
g∏´bokoÊç
Masa
wyk. PA*
wyk. WPA
Masa sterylizatora
w czasie próby wodnej
wyk. PA
wyk. WPA
Temperatura sterylizacji

dm3

mm

STE

mm
kg

AS 666

AS 669

AS 6612

AS 6618

334

459

605

897

662x662x950

662x662x1250

662x662x1850

4

6

8

12

1170
1900
970
780
850

1170
1900
1225
950
1050

1170
1900
1525
1150
1250

1170
1900
2125
1750
–

662x662x694

1130
1400
1750
1200
1500
1850
°C
programowana w zakresie 110÷138
Media zasilajàce
Para wodna – ciÊnienie zasilania 2,5 bar
zu˝ycie max
kg/min
0,9
1,2
1,5
zu˝ycie Êr.
kg/cykl
8,5
11
13
Woda – zasilanie skraplacza i pompy pró˝niowej – ciÊnienie zasilania 1÷6 bar
25
25
25
zu˝ycie max
dm3/min
zu˝ycie Êr.
dm3/cykl
100
100
150
Woda – zasilanie wytwornicy pary – ciÊnienie zasilania 1÷6 bar – wyk. WPA
5
5
5
zu˝ycie max
dm3/min
3
zu˝ycie Êr.
dm /cykl
10
13
15
Spr´˝one powietrze – ciÊnienie zasilania 5÷8 bar
WydajnoÊç
Ndm3/h
600
600
600
Energia elektryczna – 3N~ 400V; 50Hz
moc zainstalowana
wyk. PA
2,5
2,5
2,5
kW
wyk. WPA
36+2,5
36+2,5
36+2,5
Emisja ciep∏a
wyk. PA
3,2
3,8
4,4
kW
wyk. WPA
3,6
4,2
4,8
Âredni poziom
dB (A)
<65
mocy akustycznej
Najwy˝sze
dopuszczalne ciÊnienie
bar
2,8
komory
Najwy˝sza dopuszczalna
°C
142
temperatura komory
kg

* PA – przelotowy bez wytwornicy pary; WPA – przelotowy z wbudowanà wytwornicà pary

2820
–

1,8
16
25
200
–
–
600

2,5
–
5,7
–

Firma SMS funkcjonuje na rynku sprz´tu medycznego od kilkudziesi´ciu lat.
G∏ównym przedmiotem dzia∏alnoÊci SMS
jest produkcja sterylizatorów parowych.
Ponadto w zakres dzia∏alnoÊci wchodzà
kompleksowe rozwiàzania i dostawy wyposa˝enia dezynfekcyjnego i sterylizacyjnego wraz z niezb´dnym wyposa˝eniem
dodatkowym, takim jak: meble technologiczne, systemy uzdatniania wody, wytwornice pary, zgrzewarki do opakowaƒ
sterylizacyjnych i materia∏y eksploatacyjne
stosowane w sterylizacji.
Oferowane przez SMS urzàdzenia spe∏niajà wszystkie wymagania zawarte w obowiàzujàcych przepisach polskich i europejskich. Produkowane sterylizatory posiadajà niezb´dne
certyfikaty/dopuszczenia, m.in. certyfikat zgodnoÊci z Dyrektywà Medycznà 93/42/EEC
i certyfikat zgodnoÊci z Dyrektywà CiÊnieniowà 97/23/EC. Spe∏niajà równie˝ wymagania
norm PN EN 285 i PN EN 554.
Wdro˝ony i utrzymywany w firmie system zarzàdzania jakoÊcià zgodny z ISO 9001:2000
zapewnia, ˝e w ka˝dym obszarze dzia∏ania – od projektowania, poprzez produkcj´,
monta˝ i serwis – zapewniony jest najwy˝szy poziom jakoÊci.

Serwis
Firma SMS posiada na terenie Polski kilkanaÊcie autoryzowanych serwisów, które
zapewniajà sta∏à obs∏ug´ gwarancyjnà i pogwarancyjnà. Mo˝liwoÊç zg∏aszania usterek
przez 24 godziny na dob´ pozwala maksymalnie skróciç czas reakcji serwisu.
Dokonywanie regularnych przeglàdów gwarantuje utrzymanie urzàdzeƒ w pe∏nej
sprawnoÊci. Przeglàdy obejmujà m.in. sprawdzenie poprawnoÊci dzia∏ania elementów
sterylizatora wp∏ywajàcych na bezpieczeƒstwo i skutecznoÊç procesu sterylizacji oraz
kalibracj´ wszystkich przyrzàdów pomiarowych. Jako dodatkowà us∏ug´ SMS wykonuje
równie˝ badania z zakresu walidacji procesów sterylizacji zgodnie z wymaganiami
normy PN EN 554.

Doradztwo
Firma SMS prowadzi doradztwo z zakresu doboru odpowiednich urzàdzeƒ pod
konkretne potrzeby Klienta. Oferuje tak˝e pomoc przy kompleksowym projektowaniu
ca∏ych centralnych sterylizatorni, sterylizatorni na blokach operacyjnych i oddzia∏owych,
kuchni mlecznych, itp.

ul. Konstruktorska 8, 02-673 Warszawa
tel. +48 22 843 27 61, fax +48 22 843 28 81
e-mail: sms@sms.com.pl, www.sms.com.pl

