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WAAROM EUROGUARD®  
TRAY WRAPS? 

•  Het SMMS materiaal is erg gebruiksvriendelijk, 
het is antistatisch en vouwt heel soepel.

•  De interleaved combinatie 40 NAR met 50 AR  
is zowel kosteneffectief als praktisch, het  
merendeel van de trays kan verpakt worden  
met deze interleaved combinatie.

•  Uitstekende kwaliteit SMMS materiaal, in lijn met 
de rest van ons Euroguard® programma.

•  De blauwe binnenverpakking is alcohol repellent 
en is daardoor geschikt als steriel veld.

•  Mogelijke beschadiging van de buitenverpakking 
is meteen zichtbaar door de kleurcombinatie van 
groen/blauw.

•  Zoals eerder vermeld voldoen de EUROGUARD®  
TRAY WRAPS aan de EN-ISO 11607. Technische 
specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.

•  De tray wraps zijn geschikt voor stoom- en  
ETO-sterilisatie.

Euroguard® Tray Wrap SMMS 40 grams groen
Eenheid Waarden Norm EN868 

Minimum

Treksterkte MD EN-ISO 1924-2 N/5cm 70-75 55

Treksterkte CD EN-ISO 1924-2 N/5cm 45-50 30

Scheurweerstand MD EN-21974 mN >750 750

Scheurweerstand CD EN-21974 mN >1000 1000

Euroguard® Tray Wrap SMMS 50 grams blauw
Eenheid Waarden Norm EN868 

Minimum

Treksterkte MD EN-ISO 1924-2 N/5cm 85-90 70

Treksterkte CD EN-ISO 1924-2 N/5cm 45-50 30

Scheurweerstand MD EN-21974 mN >750 750

Scheurweerstand CD EN-21974 mN >1000 1000



Medica Europe is zich bewust van de 
verantwoordelijkheden van de Centrale 
Sterilisatie Afdeling en levert alleen sterilisatie 
verpakkingsmateriaal dat voldoet aan de Europese 
normen. De EUROGUARD® TRAY WRAPS voldoen 
aan de EN-ISO 11607. 

EUROGUARD® TRAY WRAPS zijn gemaakt 
van SMMS materiaal en bestaan uit vier lagen 
polypropyleen (Spunbound, Meltblown, 
Meltblown, Spunbound). 
De Spunbound lagen zijn gesmolten en 
gesponnen, de vezels in deze lagen geven de 
sterkte maar ook de drapeerbaarheid aan het 
materiaal. 
De Meltblown lagen bestaan uit microscopisch 
kleine vezels die een web vormen en zo een 
barrière creëren tegen micro organismen.

EUROGUARD® TRAY WRAPS zijn beschikbaar in 
één interleaved combinatie:
•  40 grams groen, niet alcohol repellent (NAR), 

buitenverpakking
•  50 grams blauw, alcohol repellent (AR), 

binnenverpakking

EUROGUARD® TRAY WRAP 50 grams blauw is 
bestand tegen alcohol. Het SMMS materiaal heeft 
uitstekende vocht repellency en voorkomt de 
migratie van micro organismen.
Voor alle verschillende maten trays zijn geschikte 
tray wraps beschikbaar:
75 x 75 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
120 x 120 cm
 

TRAY WRAPS

Medica Europe ontwikkelt, produceert en verkoopt 
een groot assortiment medische disposables voor 
de Operatie Kamers, Cardiologie, Critical Care 
Units en Radiologie.
Al vele jaren produceren wij afdekmateriaal en 
jassen onder ons eigen merk Euroguard®.
Wij zijn specialist geworden in de SMS en 
SMMS materialen. Met deze deskundige kennis 
hebben wij ons assortiment producten voor 
de Centrale Sterilisatie Afdeling uitgebreid met 
sterilisatie verpakkingsmateriaal onder de naam 
EUROGUARD® TRAY WRAPS.


