Informace pro objednávání

Kontrola expozice

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

Kat. č.

Název výrobku

Velikost

00160

3M™ Comply™ Steam Chemical Indicator Labels

Výrobky 3M pro zabezpečení monitoringu sterilizace
Ks/Krabice

Krabice/Karton

19mm x 32mm

1000

12

00170

3M™ Comply™ Dry Heat Chemical Indicator Labels

19mm x 32mm

1000

12

1221-1

3M™ Comply™ Steam Indicator Tape

25mm x 50m

36

1

1221-6

3M™ Comply™ Steam Indicator Tape

19mm x 50m

48

1

1222-0

3M™ Comply™ Steam Indicator Tape

13mm x 55m

36

1

1222-1

3M™ Comply™ Steam Indicator Tape

25mm x 55m

18

1

1222-2

3M™ Comply™ Steam Indicator Tape

50mm x 55m

10

1

1222-6

3M™ Comply™ Steam Indicator Tape

19mm x 55m

24

1

1224-0

3M™ Comply™ EO Indicator Tape

13mm x 55m

36

1

1224-1

3M™ Comply™ EO Indicator Tape

25mm x 55m

18

1

1224-6

3M™ Comply™ EO Indicator Tape

19mm x 55m

24

1

3M™ Comply™ Dry Heat Indicator Tape

19mm x 50m

48

1

1226

Vidět znamená věřit

zejména v monitorování
procesu sterilizace
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Výběr chemického indikátoru
pro kontrolu expozice
Kontrola expozice
Kontrola expozice je postup, jak na první pohled odlišit

Indikátorové pásky
Indikátorové štítky
TM
TM
3M Comply pro sterilizaci 3MTM ComplyTM

S kontrolou expozice můžete minimalizovat prostoje
sterilizátoru, snížit počet problémových balení a účinněji

Indikátorové kotouče
3MTM ComplyTM

spravovat svůj inventář.

zpracovaný zdravotnický materiál od nezpracovaného.

sterilizátoru ujišťuje o tom, že každé označené balení

Identiﬁkace sterilizace
na první pohled

nebo každý označený předmět byl vystaven působení

• Indikátorové pásky 3M Comply pro parní,

Kontrola expozice je v programu pro zabezpečení sterilizace
společnosti 3M krokem, při kterém se provozovatel

sterilizace, aniž by bylo potřeba jednotlivá balení otevřít
nebo prověřovat záznamy o kontrole náplně. Výrobky pro
kontrolu expozice jsou zvnějšku viditelné chemické
indikátory, které při vystavení sterilizačnímu agens
mění barvu. Výrobky pro kontrolu expozice tak ihned

Páska pro parní
sterilizaci pro
jednorázové obaly

ethylenoxidovou a horkovzdušnou sterilizaci.
• Indikátorové nálepky 3M Comply s lepidlem citlivým na
tlak.

Páska pro
horkovzdušnou
sterilizaci

• Indikátorové kotouče 3M Comply pro sterilizaci parou
a ethylenoxidem.

signalizují působení sterilizace. Aby personál plnil

Barva chemického indikátoru je natištěna v diagonálních

zásady správné výrobní praxe, měl by externí kontrolu

proužcích. Při vystavení působení sterilizačního agens se

expozice používat na každém předmětu či balení.

barva mění nebo tmavne. Indikátory jsou připraveny

Průmyslovými standardy jsou již více než 50 let

speciﬁcky pro parní, ethylenoxidovou nebo horkovzdušnou

indikátorové pásky 3M, nyní registrované pod obchodní

sterilizaci a požadovaná výkonnost je adekvátní cyklu, ani

značkou 3M Comply. Tyto pásky monitorují a značí

příliš rychlá ani příliš pomalá.

materiál pomocí barev a lepidel navržených speciﬁcky pro
jednorázově používané nebo opakovaně použitelné obaly.
Indikátorové nálepky se snadno aplikují; ukazují stav
sterilizace a pak je možné je strhnout buď ihned po
zpracování nebo přímo na místě použití.

Indikátorová páska 3M Comply 1222

Indikátorové nálepky 3M Comply

Indikátorové kotouče 3M Comply

pro parní sterilizaci je páskou pro

představují jednoduchý a pohodlný

1222 CH pro sterilizaci parou

všeobecné použití, dostatečně silná

způsob, jak ověřit expozici při

a ethylenoxidem jsou ekonomické

pro uzavření nejrůznějších obalů.

sterilizaci. Nálepky citlivé na tlak se

a na první pohled identiﬁkují stav

Z opakovaně použitelných obalů se

po zpracování snadno odstraní. Můžete

sterilizace. Mají prostor pro zanesení

snadno odstraňuje. Indikátorová páska

si vybrat ze tří typů nálepek pro

pracovních informací a jsou prakticky

1225 pro opakovaně použitelné obaly

monitorování parní, ethylenoxidové

stejné jako indikátorové pásky pro

má silnější lepidlo, a tak zůstane na

a horkovzdušné sterilizace. Nálepky

sterilizaci parou a ethylenoxidem;

svém místě během zpracování i po něm. jsou obzvláště vhodné pro použití na

nemají však lepivou část. Kotouče lze

Personál může psát přímo na pásky

jednotlivých předmětech s pevným

rozřezat v zásobníku nebo rozstříhat

nebo použít předtištěné nálepky 3M.

povrchem, jako je např. sklo nebo kov.

nůžkami na proužky a vložit je do

Každý typ pásky je pružný natolik, že
minimalizuje smrštění a vyhovuje
speciﬁckým a všeobecným

Řetězec celkového zabezpečení
Program 3M pro zabezpečení sterilizace

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.

požadavkům na parní, ethylenoxidovou
a horkovzdušnou sterilizaci.

Kontrola zařízení

Páska pro parní sterilizaci
Před sterilizací
Po sterilizaci
Vedení záznamů

Kontrola expozice
Páska pro ethylenoxidovou sterilizaci
Před sterilizací
Po sterilizaci

Kontrola jednotlivých balení

Kontrola vsázky

Páska pro horkovzdušnou sterilizaci
Před sterilizací
Po sterilizaci

pouzder se sterilizovanými předměty
Před sterilizací Po sterilizaci

nebo do průhledných obalů.

