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Belintra stelt Sterisystem voor:  
steriliteit en patiëntveiligheid waarborgen dankzij een geoptimaliseerde 

logistiek 
 
 
SEMMERZAKE (BE), 5 mei 2015 – Om een steriele logistieke flow tussen de Centrale Sterilisatie 

Afdeling, de opslagruimte en het operatiekwartier te garanderen, stelt Belintra zijn Sterisystem-

concept voor om de patiëntveiligheid tijdens het volledige logistieke proces te waarborgen. 

Voordat verpakte instrumentensets het operatiekwartier bereiken, ondergaan ze tal van 

manuele manipulaties die het risico op beschadiging of perforatie verhogen. Het Sterisystem-

concept van Belintra biedt logistieke oplossingen aan om dat te voorkomen.   

 
De logistieke flow begint met de Sterisystem Dry-Base® instrumentennetten, die beschikbaar zijn in een 

standaardversie of voorzien zijn van een High Frequency Steri-ID tag. Wanneer de instrumentennetten 

ingepakt zijn, worden ze op een siliconen antislipmat in een Sterisystem Perfo-Safe® draadmand of  

draadplateau van roestvrij staal gelegd. De ingepakte instrumenten zullen nu niet meer rechtstreeks in 

contact komen met handen of plateaus. 

 

De Sterisystem Perfo-Safe® draadmanden of -plateaus zijn de modulaire elementen die tijdens de rest van 

het proces worden gebruikt. Ze zijn compatibel met de standaardlaadrekken voor autoclaven van het vloer- 

of bovenladertype. Voor autoclaven van het vloerladertype en wastunnels heeft Belintra een speciale 

Stericart ontwikkeld. Belintra biedt tevens een uitgebreid gamma van open en gesloten transportwagens 

aan voor intern of extern transport tussen verschillende afdelingen, zodat de steriele keten gesloten blijft.  

 

Voor de stockage heeft Belintra het unieke UFlex opslagsysteem met schappen ontwikkeld. Dat flexibele en 

modulaire opslagsysteem kan gebruikt worden om de steriele cirkel te vervolledigen, maar kan ook voor 
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andere opslagdoeleinden worden ingeschakeld. Alle Belintra transport- en opslagmiddelen zijn voorzien 

van stille geleiders in polyamide voor optimale geluidsbeperking.    

 
 
Belintra zal het logistieke concept Sterisystem voorstellen op de volgende conferenties en exposities: 

 VS:  IAHCSMM 50th Annual Conference and Expo, 3-6 mei, Ft. Lauderdale, FL  

 Zwitserland: Congrès SSSH, 18-19 juni, Bienne 

 Frankrijk: 16th World Sterilization Congress, 7-10 oktober, Lille 

 Duitsland: Medica 2015, 16-19 november, Düsseldorf 

 België: VSZ Studiedag, 26 november, Mechelen 

 

De videoclip van het logistieke concept Sterisystem kunt u bekijken op:  

http://www.belintra.com/nl/over-ons/videos/sterisystem/ 

 

 

Bijlage: PowerPoint presentatie die de verschillende stappen van het proces toont. 

Op verzoek: Afbeeldingen die in de PowerPoint presentatie werden gebruikt. 

 

 

************* 

 

 

Belintra NV werd opgericht in 1965 in België. Het is een toonaangevende dienstverlener van slimme en 

veilige logistieke oplossingen voor de gezondheidszorg. Gedetailleerde informatie over het bedrijf en de 

producten kunt u vinden op: www.belintra.com.  
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