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Gebrauchsanweisung Containerfilter

Directions for use - Container filters

®Stericlin  Containerfilter bilden eine zuverlässige Barriere gegen Keime und Bakterien. Die 
verwendeten Materialien erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 11607-1 und DIN EN 868-2.

Zweckbestimmung
®Stericlin  Containerfilter (Art. Nr. 3FCZB470...) sind zum Einmalgebrauch bei Steril-Containersystemen bestimmt und garantieren

eine reproduzierbare Qualität. Sie bestehen aus sterilisationsfestem Papier bzw. sterilisationsfestem Vlies und stellen ein Steril-
barrieresystem dar. Je nach Artikelausführung ist ein Prozessindikator nach DIN EN ISO 11140-1 aufgedruckt, um sterilisierte und 
nicht sterilisierte Filter zu unterscheiden.

Anwendung / Handhabung
®Stericlin  Containerfilter dürfen nur von unterwiesenem bzw. ausgebildetem Personal gehandhabt werden, um Beschädigungen 

®zu verhindern. Der für stericlin  Containerfilter anhand der Artikelnummer vorgegebene Containertyp und die Abmessungen sind
zu beachten. Zusätzlich muss der Anwender den verwendeten Filter zur Sicherheit an dem jeweiligen Steril-Containersystem auf 
korrekte Passform (Abdeckung aller Öffnungen des Steril-Containers) prüfen, damit eine sichere Keimbarriere gewährleistet ist. 
Zum Einsetzen der Filter muss die Gebrauchsanweisung des Herstellers der Steril-Containersysteme beachtet werden, um die 
korrekte Handhabung der verschiedenen Haltersysteme und deren Wartung beim Filterwechsel sicherzustellen. Beschädigte 
Filter dürfen keinesfalls verwendet werden.

®Benutzte stericlin  Containerfilter müssen vor der Aufbereitung (Reinigung) der Steril-Containersysteme entnommen werden. Vor 
jeder erneuten Sterilisation des Containers ist ein neuer Filter einzulegen.

®Stericlin  container filters form a reliable barrier against germs and bacteria. The materials 
used meet the requirements of DIN EN ISO 11607-1 and DIN 868-2.

Intended use
®Stericlin  container filters (Art. No. 3FCZB470...) are intended for single use

in sterile container systems. They guarantee reproducible quality. Container 
filters consist of sterilisation-resistant paper respectively sterilisation-resistant 
non-woven and represent a sterile barrier system. Depending on the article 
design a process indicator according to DIN EN ISO 11140-1 is imprinted so 
that sterilised and non-sterilised filters can be distinguished.

Application / Handling
®Stericlin  Container filters may only be handled by trained or educated per-

sonnel in order to prevent damage. On the basis of the article number, the 
®container type specified for stericlin  container filters and the dimensions 

must be observed. In addition and for safety, the user must verify the filter 
used on the respective sterile container system for correct fit (covering all 
openings of the sterile container) to ensure a reliable germ barrier. For the 
insertion of the filters, the manufacturer's directions for use of the sterile 
container systems must be followed to ensure correct handling of the various 
holder systems and their maintenance during filter replacement. Damaged 
filters may not be used.

® Used stericlin container filters must be removed prior to the processing (clea-
ning) of the sterile container systems. A new filter must be inserted prior to a 
new sterilisation of the container.
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Návod na použití kontejnerových filtrů

®Kontejnerové filtry stericlin  vytvářejí spolehlivou bariéru proti choroboplodným zárodkům

a bakteriím. Použité materiály splňují požadavky norem DIN EN ISO 11607-1 a DIN EN 868-2.

Účel použití

®Kontejnerové filtry stericlin  (zboží č. 3FCZB470…) jsou určeny k jednorázovému použití ve sterilizačních kontejnerech a

zaručují reprodukovatelnou kvalitu. Jsou vyrobeny ze sterilizačně pevného papíru, popř. sterilizačně pevné netkané textilie

a představují systém sterilní bariéry. Podle provedení zboží je na nich vytištěn procesový indikátor podle normy DIN EN ISO

11140-1, aby bylo možné rozlišit sterilizované a nesterilizované filtry.

Použití / manipulace

®S kontejnerovými filtry stericlin  mohou manipulovat pouze poučené, popř. proškolené  osoby, aby nedošlo k jejich poškození. 

®Na základě čísla zboží je třeba zohlednit typ a rozměr kontejneru, ve kterém budou kontejnerové filtry stericlin  používány. 

Navíc ještě musí uživatel pro jistotu vyzkoušet používaný filtr na příslušném sterilizačním kontejneru, zda má správný tvar

(pokrytí všech otvorů sterilizačního kontejneru), aby byla zaručena spolehlivá ochrana proti choroboplodným zárodkům. Při

nasazování filtrů je třeba dbát pokynů výrobce sterilizačních kontejnerů, aby bylo možné zajistit správnou manipulaci s různými

upínacími systémy a jejich údržbu při výměně filtru. V žádném případě nesmí být používány poškozené filtry.

®Použité kontejnerové filtry stericlin  musí být vyjmuty před úpravou (čištěním) sterilizačních kontejnerů. Před každou novou

sterilizací kontejneru je třeba vložit nový filtr.
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