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ABGPack sterilizasyon ürünleri EN ISO 9001:2000 ve EN ISO 13485:2003 kalite sistemi altında üretilmekte olup 
EN868-5’e uygundur. Bu ürünler 5inci jenerasyon solvent içermeyen sterilizasyon rulo ve poşet ürünlerini siz uzman 
kullanıcılarına tanıtmaktan gurur duyar. Medikal filmler solvent içermeyen üretim teknolojisiyle üretilmiş olup medikal 
kullanım için çok katmanlı yapıyla üretilmiştir. Filmlerin mükemmel yapışma yeteneği, sterilizasyon etkilerine karşı 
stabil olabilme yeteneği, mükemmel mekanik dayanım gücü ve mükemmel bariyer özelliklerini aynı güçlü çok katlı 
yapısında barındırmaktadır. Solvent içermeyen yapısı ile solvent migrasyon ve kontaminasyon risklerinden tam 
koruma sağlamaktadır. Solvent içermeyen medikal sterilizasyon rulo ve poşetlerimiz yüksek parlaklık içeren medikal 
filmler ile üretilmektedir. Medikal filmler ile yapışma bölgelerindeki kaynak kalitesi kolaylıkla tespit edilebilmekte ve 
sterilizasyon işlemlerinin her aşamasında güvenli bir şekilde kullanılabilme avantajını sunmaktadır. 

 

Düz Rulolar (200m.) 
-  Bütün baskılar, ürüne pigment migrasyonu riskini engellemek için 

paketleme alanı dışına kenar kaynak içlerine yerleştirilmiştir. 
-  Şeffaf, çok katlı, co-polimer film ile ambalaj içindeki ürün kolaylıkla 

görülebilir. 
-  Açılırken yırtılma riskini elimine eden ekstra katmanla güçlendirilmiş 

film. 
-  Üstün bariyer özellikte 60 gr. yada 70 gr. medikal saf beyaz kraft 

kağıt. 
-  Bütün kapatma makineleri ile kolaylıkla yapıştırılabilir. 
-  Non-toksit, kesin proses indikatörler EN 867-2' ye uygundur. 
-  Talep edilir ise Formaldehit (FORM) ve Hidrojen peroksit (plazma) 

indikatörü de uygulanabilir. 
-  Güçlü 3 kademeli  kenar kaynak ve renk değiştiren görünür yapışma 

kanalları. 
-  Temiz açılır, kağıttan partikül koparmaz. 
-  Kullanılan tüm malzemeler uluslararası standartlara uygundur. 
-  Açma yönü işaretlidir. 
-  EN 868-5 standardına uygundur. 

Kod Ebatları 
Ambalaj 
Miktarı 

212-100-050 050mm x 200mt 12 

212-100-075 075mm x 200mt 8 

212-100-100 100mm x 200mt 6 

212-100-150 150mm x 200mt 4 

212-100-200 200mm x 200mt 4 

212-100-250 250mm x 200mt 2 

212-100-300 300mm x 200mt 2 

212-100-400 400mm x 200mt 2 

212-100-600 600mm x 200mt 1 
 

 

Körüklü Rulolar (100m.) - Henüz üretilmemektedir, üretim planındadır. 
-  Bütün baskılar, ürüne pigment migrasyonu riskini engellemek için 

paketleme alanı dışına kenar kaynak içlerine yerleştirilmiştir. 
-  Şeffaf, çok katlı, co-polimer film ile ambalaj içindeki ürün kolaylıkla 

görülebilir. 
-  Açılırken yırtılma riskini elimine eden ekstra katmanla güçlendirilmiş 

film. 
-  Üstün bariyer özellikte 60 gr. yada 70 gr. medikal saf beyaz kraft 

kağıt. 
-  Bütün kapatma makineleri ile kolaylıkla yapıştırılabilir. 
-  Non- toksit, kesin proses indikatörler EN 867-2 ye uygundur. 
-  Talep edilir ise Formaldehit (FORM) ve Hidrojen peroksit (plazma) 

indikatörü de uygulanabilir. 
-  Güçlü 3 kademeli kenar kaynak ve renk değiştiren görünür yapışma 

kanalları. 
-  Temiz açılır, kağıttan partikül koparmaz. 
-  Kullanılan tüm malzemeler uluslararası standartlara uygundur 
-  Açma yönü işaretlidir. 
- EN 868-5 standardına uygundur. 

Kod Ebatları 
Ambalaj 
Miktarı 

212-200-075 075mm x 100m 8 

212-200-100 100mm x 100m 6 

212-200-150 150mm x 100m 4 

212-200-200 200mm x 100m 4 

212-200-250 250mm x 100m 2 

212-200-300 300mm x 100m 2 

212-200-400 400mm x 100m 2 

212-200-600 600mm x 100m 1 

Henüz üretilmemektedir, üretim planındadır. 

 

 
 
 

 

 

 
200mt’lik Düz Sterilizasyon Rulosu 

 
100mt’lik Körüklü Sterilizasyon Rulosu  


