Informace pro objednávání

Kontrola zařízení

Pro úplnou nabídku výrobků kontaktujte laskavě svého místního zástupce společnosti 3M.

Kat. č.

Název výrobku

00135

Výrobky 3M pro zabezpečení monitoringu sterilizace

Ks/Krabice

Krabice/Karton

3M™ Bowie and Dick Plus Test Pack

20

4

1301

3M™ Comply™ Bowie and Dick Type Test Pack

20

1

4008

ETS Sensing Unit

1

1

4009

ETS Data Converter

1

1

4010

ETS Software

1

1
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Jedinečná a kompletní řada
výrobků pro Bowie-Dick testy
Kontrola zařízení
„Kontrola zařízení“ je v programu 3M pro zabezpečení
sterilizace fází, ve které se monitoruje funkce vašeho
sterilizátoru ještě před vlastním sterilizačním cyklem.
Je nezbytné, abyste pravidelně kontrolovali mechanickou
funkci zařízení pomocí zabudovaných elektronických
záznamových přístrojů a monitorů. Jestliže chcete

Elektronické a mechanické senzory, monitory a záznamníky
mohou časem ztratit přesnost. Mechanická měření rovněž

Elektronický Testovací Systém
pro parní sterilizátory

Jednorázové balení pro Bowie-Dick testy
3MTM ComplyTM (vyhovuje BS7720)

nemohou poskytnout reálná měření vzduchového residua,
penetrace sterilizačního agens do jednotlivých balení
a kvality páry. Tuto důležitou kontrolu poskytují chemické
indikátory pro provádění testů podle Bowie a Dicka.
3M poskytuje výrobky, které monitorují tyto podmínky
a zajišťují spolehlivé výsledky.

prostřednictvím svého parního sterilizátoru dosáhnout
sterility, musí být každá položka vsázky na kterémkoliv
místě sterilizátoru vystavena předepsaným
podmínkám - době, teplotě, kvalitě sterilizačního média
a vlhkosti.

Výrobky pro kontrolu
zařízení
Komplexní program pro kontrolu zařízení zahrnuje denní

Ve skutečnosti však není možné tyto podmínky měřit

test správné funkce parních sterilizátorů s porézní náplní.

ve všech místech sterilizátoru s uzavřeným systémem.

Kontrola se provádí pomocí testu podle Bowie a Dicka

Testovací balíček podle Bowie a Dicka pro autoklávy 1300

Proto se provádí měření všeobecných podmínek v komoře

jako první věc vždy před zahájením sterilizačního dne

a 1301 3M Comply je kompaktní, účinný a snadno

sterilizátoru prostřednictvím elektronických nebo

v prázdné komoře po zahřátí. Test podle Bowie a Dicka je

použitelný výrobek, vyvinutý pro každodenní testy podle

mechanických senzorů, které jsou instalovány na

sestaven tak, že ukazuje kvalitu průniku páry do všech

Bowie a Dicka ve sterilizátorech s porézní náplní.

strategických místech. Tyto senzory jsou připojeny

částí náplně. Penetrace páry bude nedostatečná v případě,

Vyhovuje

k monitorovacím a záznamovým měřidlům, diagramům

že v náplni bude přítomen vzduch nebo nekondenzované

3M ETS je jedinečné zařízení vyvinuté pro kontrolu

Dříve používaný:

pro graﬁcké znázornění a digitálním displejům,

plyny, ať z důvodů nedostatečného odčerpání vzduchu nebo

a měření fyzikálních parametrů parní sterilizace.

1300: Laminovaný indikátor (červená přechází v modrou)

které dohromady tvoří primární indikátory kontroly

netěsnosti komory, nebo pokud se plyny dostanou do

Samostatná jednotka pro precizní měření teploty, tlaku

zařízení.

komory sterilizátoru spolu s dodávanou párou.

a času, unikátní systém pro detekci vzduchu, kompletní

Nevyhovuje

elektronická analýza a diagnostika.
Před použitím Nevyhovuje

Vyhovuje

• Precizní, spolehlivý, detailní, nezávislý sběr dat a jejich zpracování

Řetězec celkového zabezpečení
Program 3M pro zabezpečení sterilizace

• Objektivní vyhodnocení povinného každodenního testu průniku páry

Doporučujeme:

• Snadné použití a interpretace výsledků

1301: Indikátor (světle modrá přechází v růžovou)

• Digitální záznam bez zátěže papírovou dokumentací, možno sdílet
i konzultovat elektronickou cestou

Kontrola zařízení

Před použitím Nevyhovuje
Program společnosti 3M pro zabezpečení sterilizace komplexně
přistupuje k monitorování sterilizace. Můžete se spolehnout, že
kvalitní metody monitorování sníží riziko selhání sterilizace. Program
se skládá z pěti vzájemně propojených (zobrazených) procesů, které
monitorují každý aspekt sterilizačního cyklu a pomohou vám zavést,
vést a uchovávat odpovídající dokumentaci týkající se sterilizace ve
vašem zařízení.

Vedení záznamů

Kontrola expozice

Vyhovuje

• Rychlé, účinné, pro jednorázové použití.
• Jednoduchý a snadný odečet hodnot.
• Přesné, konzistentní, spolehlivé, reprodukovatelné.

Kontrola jednotlivých balení

Kontrola vsázky

