3M™ Elektronický testovací systém (ETS)

Informace pro objednání

Výrobky 3M pro zabezpečení monitoringu sterilizace
Kat. č.

Název výrobku

Kusů v balení

4108

ETS Sensing Unit (Snímací jednotka)

1

4109

ETS USB Data Reader

1

4110

ETS Software

1

Druhá generace

Funkce jednotlivých součástí 3M ETS
Popis funkce

ETS Sensing Unit

ETS Sensing Unit USB Data
Reader + Software

KONTROLA ZAŘÍZENÍ
Bowie Dick Test: v souladu s ČS EN 285 a ČS EN ISO 11140-3/-4

X

X

Indikace parametrů sterilizace

X

X

Časné varování možného selhání Bowie Dick testu

X

X

ELEKTRONICKÉ VEDENÍ ZÁZNAMŮ
Ukládání údajů z Bowie Dick testu v určené databázi

X

Elektronická správa záznamů (inteligentní archivace)

X

Vytváření zpráv pro systémy řízení jakosti

X

SPECIÁLNÍ FUNKCE
Kontrola nastavení (kalibrace) v souladu s ČS EN 285

X

Leak Rate Test (LRT) v souladu s ČS EN 285 (1.3mbar/min)

X

Uživatelem definovaná zkouška rychlosti změny tlaku

X

Teoretická teplota

X

Vyhodnocení sterilizačního cyklu
Diluční faktor / výpočet činitele zředění vzduchu

X

Technické testy

X

Záznam dat

X

Porovnání se vzorovým cyklem

X

Kontinuální záznam

X

Výpočet F0

X

Efektivita vakuové pumpy

X
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Převratné
integrované řešení
monitorování sterilizace

Vzhůru do budoucnosti
Bowie Dick Test (BDT)

Diluční faktor (výpočet činitele zředění)

Jednoznačné vyhodnocení každodenního testu průniku páry a kvality odčerpání

ETS sleduje změny dilučního faktoru - činitele zředění pro odčerpávání vzduchu

vzduchu z komory (dle požadavků ČSN EN 554, EN ISO 17665 a ČS EN 285).

pomocí výpočtu na základě standardních zkušebních metod popsaných

Výsledek ‘vyhovuje/nevyhovuje’ ihned po skončení testu.

v normě DIN 58946-2.

Časné varování

Záznam dat

ETS signalizuje přítomnost vzduchu v komoře v množství, které by

ETS v režimu “data logger” snímá a zaznamenává přesné údaje o teplotě,

ještě nevedlo k selhání Bowie Dick testu, avšak může k tomu časem

tlaku a času v uživatelem zvolených intervalech a ty je následně možné

dojít. Včasné odhalení prvních příznaků, které by mohly vést

vytisknout nebo uložit v elektronickém formátu (inteligentní archivace).

k závadě, může eliminovat prostoje v případě opravy.

Technické testy
Leak Rate Test (LRT)
LRT je důležitou zkouškou dokonalého utěsnění komory.
Důležité provádět zejména u přístrojů, které mají

Dle norem ČS EN 285 a HTM 2010.
Zkouška funkčnosti detektoru vzduchu,
termometrické zkoušky při malé a plné vsázce.

tlakoměry s nízkým rozlišením nebo bez tlakoměru.

Indikace parametrů sterilizace
ETS měří parametry teploty a času v souladu
s nastavenými hodnotami dle potřeb uživatele,

Inteligentní zpracování a archivace dat

např. 134°C v délce tří minut – tento poměr času

Možnost elektronicky sdílet soubory a záznamy

a teploty lze přizpůsobit individuálním potřebám.

z databáze:
• Analýza zajištěných dat.

Diagnostika
Pomocí ETS Softwaru lze velmi rychle identifikovat

• Inteligentní archivace dat (vyhledávání, třídení, filtrování).
• Vytváření přehledů.

případné nepřesnosti nebo závady.

FO - výpočet letality
Diagnostika přehřáté páry

Tato funkce je využívána zejména v průmyslovém prostředí.

ETS porovnává teoretickou a skutečně naměřenou teplotu
v komoře a signalizuje případnou přítomnost přehřáté páry.

Porovnání se vzorovým cyklem
Kontrola nastavení (kalibrace)
Snížení nákladů na servis a redukce prostojů. Kontrolu kalibrace lze nyní
provádět v provozu i během běžné kontroly zařízení.

Sleduje rozdíly mezi cykly a matricí. Velmi účinný nástroj pro včasnou detekci
případných odchylek a poruch sterilizátoru.

3M™ Elektronický testovací systém (ETS)
Technologie, která nemá ve světě obdoby. Druhá generace

Diagnostické funkce

3M Elektronického testovacího systému (ETS) byla vyvinuta

Kromě výsledku Bowie Dick testu nabízí ETS řadu dalších

na základě konzultací s uživateli a odborníky z oboru.

ceněných funkcí:

Zapomeňte na ...

Představuje další krok kupředu v monitoringu sterilizace.
• Indikace parametrů
sterilizace

• Vyhodnocení
sterilizačního cyklu

• subjektivní interpretaci výsledků BDT

důležité fyzikální parametry parního sterilizačního cyklu,

• Leak Rate Test (LRT)

• Technické testy

• vedení ručně psaných záznamů

nezávisle na sterilizátoru. Nabízí:

• Časné varování

• Diluční faktor

• náklady na jednorázové Bowie Dick testy

• přesné měření teploty, tlaku a času,
• přesnou analýzu nezávislým automatickým zařízením.

• Výpočet F0

• Porovnání
se zadaným
(vzorovým) cyklem

• plýtvání cenným skladovacím prostorem

• jedinečný systém detekce nekondenzujících plynů,

• Diagnostika
přehřáté páry

3M ETS je unikátní testovací zařízení, které měří všechny

• nejasné a neprůkazné výsledky testů

• neplánované prostoje v důsledku
odstavení sterilizátoru

3M ETS je alternativou tradičním formám Bowie-Dick testu
a odvozeným výrobkům. A navíc má řadu dalších ceněných funkcí.

Vlastní software pro analýzu a grafické výstupy

když nyní je in ...

Při použití zařízení 3M ETS DataReader (4109) a 3M ETS

Reprodukovatelné výsledky a přesný záznam

Software (4110) lze plně vytěžit další speciální funkce:

V souladu s technickými normami (ČSN EN 554 a EN ISO 17665)

automatické zpracování a archivace výsledků (“vyhovuje-

3M ETS zcela vyhovuje požadavkům na každodenní testování

nevyhovuje”), včetně zobrazení grafu času, tlaku a teploty.

• jednoznačně signalizovaný výsledek ‘vyhovuje’ nebo ‘nevyhovuje’

průniku páry. Zařízení kontinuálně zaznamenává celý průběh

Pomocí programu lze provádět Leak Rate Test (LRT),

• shoda se směrnicí CFR 21, část 11 (elektronický podpis)

cyklu a tak je možné vystopovat konkrétní moment případného

výpočet F0 a výpisy jednotlivých parametrů sterilizace.

• snímací jednotka na 400 cyklů

selhání.

Diagnostické funkce jsou důležité pro prevenci selhání,

• elektronická archivace

případně usnadní určení příčiny.

• diagnostické funkce, které vám pomohou plánovat servisní kontroly

Jednoznačný výsledek

• precizní, detailní a nezávislé měření všech důležitých parametrů

3M ETS je samostatný měřící systém se zcela jednoznačným

Přesné údaje a digitální archivace

vyhodnocením cyklu “vyhovuje” nebo “nevyhovuje”.

Shoda s přísnými požadavky směrnice CFR 21, část 11,

V případě zaregistrování drobných odchylek, které by mohly

na digitální archivaci a digitální podpis, zaručuje nejmodernější

vést k nevyhovujícímu výsledku, signalizuje “časné varování”.

zpracování záznamů na nejvyšší úrovni. Díky elektronickému

parní sterilizace

archivu/databázi specializovaného softwaru (4110) jsou
vyloučeny všechny případné chyby při přepisování a skladování.
Režim protokolování dat umožňuje individuální interpretaci
nastavených dat, například pro parní sterilizační cykly při jiných

Evoluce? Revoluce!

zadáních než 134°C a délce tři minuty.

Řetězec celkového zabezpečení
Program 3M pro zabezpečení sterilizace

Kontrola zařízení

spolehlivost
bezpečnost

Program společnosti 3M pro zabezpečení sterilizace přistupuje k monitorování
sterilizace komplexně. Program se skládá z pěti vzájemně propojených procesů,

Vedení záznamů

Kontrola expozice

inovace

které monitorují každý aspekt sterilizačního cyklu a pomohou vám zavést,
vést a uchovávat odpovídající dokumentaci týkající se sterilizace ve vašem zařízení.
Kvalitní produkty v monitoringu sterilizace významně snižují riziko selhání.
Kontrola jednotlivých balení

Kontrola vsázky

