2 sterylizatory parowe z własną wytwornicą pary
zgrzewarki rolkowe z drukarkami do zgrzewania opakowań

Chorzowskie Centrum
Pediatrii i Onkologii

papierowo – foliowych
stojaki papieru krepowanego
stoły do kontroli i pakowania zestawów
stoły z podświetlanym blatem do kontroli i pakowania bielizny
operacyjnej
wózki za- i rozładunkowe
regały i wózki do magazynowania i dystrybucji materiału
sterylnego.

Przyjmowanie i odbiór narzędzi do dezynfekcji
Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii
41-500 Chorzów, ul. Truchana 7
rejestracja i informacja: 32 34 90 060

Centralna
Sterylizatornia

www.chcpio.pl

szpitala
CHCPIO

facebook/chcpio

Specjalizujemy się w kompleksowej dekontaminacji narzędzi

Chorzowskie Centrum
i Onkologii
stomatologicznychPediatrii
oraz gabinetach
kosmetycznych.
używanych w szpitalach, przychodniach, gabinetach
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wielokrotnego użytku zgodną z wymogami sanitarnymi.
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Zapewniamy mycie, dezynfekcję i sterylizację narzędzi
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Zapraszamy do korzystania z Centralnej Sterylizatorni
z certyfikatami ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
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informacja: chcpio.pl

32 34 90 060

Zapewniamy:

Gwarancja bezpieczeństwa i jakości
Gw

Kompleksowa dekontaminacja sprzętu i narzędzi:

Specjalizujemy się w kompleksowej dekontaminacji narzędzi.

Konserwację narzędzi i pakowanie w sterylne rękawy

Zapewniamy mycie, dezynfekcję i sterylizację narzędzi

papierowo-foliowe.

wielokrotnego użytku zgodną z wymogami sanitarnymi.

Certyfikat ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 potwierdzające

Wyróżnia nas najwyższy standard świadczonych usług, które

bezpieczeństwo i jakość sterylizacji

maksymalizują bezpieczeństwo pracy – dzięki komplek-

Atrakcyjne warunki w postaci abonamentu

sowemu procesowi dekontaminacji, który gwarantuje

Bezpłatny odbiór i dowóz narzędzi (do 25 km)

skuteczną ochronę przed zakażeniami i infekcjami.
Redukują koszty – dzięki atrakcyjnym warunkom sterylizacji
narzędzi w ramach umowy.
Gwarantują skuteczność i niezawodność – dzięki zastosowa-

Najwyższy standard świadczonych usług - procedury

niu nowoczesnej technologii parowej.

w ramach Centralnej Sterylizatorni wykonuje personel
z kwalifikacjami technika sterylizacji medycznej.

Nowoczesna technologia
Stosujemy nowoczesny autoklaw parowy klasy B w 134˚C,

Zgodnie z rozporządzeniem pomieszczenia Centralnej

który zapewnia bezpieczną i skuteczną sterylizację narzędzi

Sterylizatorni zostały podzielone na 3 strefy. Układ ten

bez ich uszkodzenia. Konserwujemy narzędzia, przedłużając

gwarantuje zachowanie postępowego obiegu narzędzi

ich żywotność oraz zmniejszając koszty ich napraw. Pakuje-

i sprzętu od punktu przyjęcia, do momentu wydania materiału

my w starannie oznakowane sterylne rękawy papierowo-

sterylnego.

foliowe. Rejestrujemy proces sterylizacji, zapewniając jego
kontrolę na każdym etapie.

Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni:
3 przelotowe myjnie – dezynfektory firmy Getinge
z możliwością pracy w temp. 60 i 93oC wyposażone w wózki
wsadowe do narzędzi, osprzętu anestezjologicznego,
kontenerów
myjnia do obuwia operacyjnego
przelotowe autoklawy dające możliwość sterylizacji
w temp. 121 i 134oC firmy Getinge
myjnia ultradźwiękowa
pistolety do mycia i suszenia pod ciśnieniem

