Informace pro objednávání

Kontrola vsázky

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

Kat. č.

Název výrobku

00118
00119

Výrobky 3M pro zabezpečení monitoringu sterilizace
Ks/Krabice

Krabice/Karton

Dryblock Incubator, steam for Attest 1262E 14 Vial capacity

1

1

Dryblock Incubator, EO gas for Attest 1264 14 Vial capacity

1

1

00128

Dryblock Incubator, steam for Attest 1262E 28 Vial capacity

1

1

00129

Dryblock Incubator, EO gas for Attest 1264 28 Vial capacity

1

1

210

Attest auto-reader for 1291 and 1292E Steam Rapid BI’s

1

1

210G

Attest auto-reader for 1294 EO Rapid BI

1

1

1262E

Steam Indicator

100

4

1264

Ethylene Oxide Indicator

100

4

1291

Steam Indicator for use with 134°C gravity displacement sterilizers

50

4

1292E

Steam Indicator for use with 121°C and 134°C vacuum-assisted sterilizers

50

4

1294

EO Indicators for use with Ethylene Oxide Sterilizers

50

4

Spolehlivé monitorování

každé vsázky
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Kontrola vsázky

Vylepšená produktivita

Výrobky 3M pro kontrolu vsázky

Kontrola vsázky je kritickou fází monitorování procesu

Nová technologie společnosti 3M urychlila odečet BI.

sterilizace. Kontrola náplně zahrnuje použití indikátorů

Naše biologické indikátory poskytují výsledky rychleji než

ověřujících, že v každé vsázce došlo k likvidaci známého

kdy dříve, některé dokonce již za jednu hodinu.

množství rezistentních mikrobiálních spor.

Díky spolehlivosti a kvalitě informací získaných kvalitním

Kontrola vsázky je proces, kterým se monitorují a do oběhu

monitorováním může pravidelné používání BI přispět ke

pouštějí jednotlivé vsázky. Poskytuje speciﬁcký důkaz

zlepšení dokumentace sterilizačního procesu, a tím

toho, že byly dosaženy podmínky korektní sterilizace.

i pozitivním důsledkům pro pacienta a zdravotnické

Kontrolu je možné uskutečnit použitím biologických nebo

zařízení. Monitorování sterilizace je nedílnou součástí

chemických indikátorů, které se mohou či nemusí umístit

programu kvality společnosti 3M v prevenci vzniku infekce.

Biologické indikátory s rychlým odečtem
3MTM AttestTM Rapid Readout
pro sterilizaci parou a EO

Biologické indikátory 3MTM AttestTM
pro sterilizaci parou a EO

protože detekují skutečnou likvidaci mikrobiálních spor

Systém biologického monitorování s rychlým odečtem

Použití biologických indikátorů je jednoduché a jednoduchý

uvnitř sterilizátoru.

výsledků Attest Rapid Readout poskytuje výsledky

je i odečet za 24 (3M Attest 1261) nebo 48 hodin (3M Attest

Jako pomoc při vyhodnocování výkonu sterilizátoru se

rychleji, tím umožňuje detekovat chyby sterilizačního

1262E/1264) pomocí viditelné barevné změny.

mohou používat i jiné typy indikátorů. BI by se měly použít

procesu s minimální prodlevou a na chyby rychleji

zejména v následujících situacích:

a účinněji reagovat.

• Pro použití v každé vsázce.

1) Po pozitivním výsledku BI nebo selhání jiného

Tak se biologické indikátory 3M Attest stávají nedílnou
součástí vašeho programu prevence proti infekci

• Výsledky za 24 až 48 hodin; není potřeba žádné další
vyhodnocování dat.

2) Po opravách a údržbě.

a pomáhají snížit náklady spojené s nozokomiálními

• Testovací balení (3M Attest 1276 a 1278) jako zátěžový test.

3) Zajištění nepřetržité záruky kvality.

nákazami.

dovnitř nástrojů či balení vystavených působení
sterilizačního procesu. Tato brožura se bude zabývat
použitím biologických indikátorů (BI). BI jsou jedinečné,

indikátoru.

4) Během testování výrobku.
• Výsledky za jednu hodinu (3M Attest 1291), tři hodiny (3M Attest
1292E) nebo čtyři hodiny (3M Attest 1294).

5) K validaci sterilizátorů.
Biologický indikátor v každé vsázce je praktickým

• Pravidelné monitorování jednotlivé vsázky BI předchází zpětnému
odvolání zboží od spotřebitelů.

přístupem k monitorování procesu sterilizace.

• Testovací balení (3M Attest 1296) představuje zátěžový test
sterilizačního procesu.
• Rychlá identiﬁkace chybné funkce sterilizátoru.
• 1292E a 1294 vyhovují normám ČSN EN 866 a ČSN EN ISO 111 38.

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.

Kontrola zařízení

Vedení záznamů

Kontrola jednotlivých balení

Kontrola expozice

Kontrola vsázky

• 1262E a 1264 vyhovují příslušným normám ČSN EN 866
a ČSN ISO 111 38.

