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Steriiliysvaatimustuotteet
Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

Brownen tuotteet on suunniteltu kiinteäksi osaksi dekontaminaatioprosessin
eri vaiheita – puhdistusta, desinfiointia ja sterilointia – ja ne soveltuvat
käytettäviksi lähes kaikentyyppisissä prosesseissa.

Kemialliset indikaattorit ja lisävarusteet

Puhdistus

Desinfiointi

Sterilointi

Sivu 2

Sivu 3

Sivut 4 - 9

Puhdistusta voidaan kuvata
prosessina, jossa käsiteltävästä
laitteesta poistetaan siinä
oleva lika niin tehokkaasti, että
laite voidaan siirtää eteenpäin
jatkokäsittelyyn ja lopulliseen
käyttötarkoitukseensa.

Puhdistuksen jälkeen
instrumentit on
desinfioitava niiden
turvallisen jatkokäsittelyn
ja -prosessoinnin
varmistamiseksi.

Steriloinnilla
tarkoitetaan mikroorganismien tuhoamista.
Sterilointiprosesseilla, joita
ovat esimerkiksi LTSF, EO,
VH202 ja höyrysterilointi,
on kaikilla omat kriittiset
parametrinsa, jotka on
saavutettava prosessin
onnistumiseksi. Esimerkiksi
höyrysteriloinnin kriittiset
parametrit koskevat aikaa,
höyryä ja lämpötilaa.
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Desinfiointi

Puhdistus
Sterilointi

Brownen tuotteet on
suunniteltu käytettäviksi
dekontaminaatioprosessin
eri vaiheissa (puhdistuksessa,
desinfioinnissa ja steriloinnissa), ja
ne soveltuvat käytettäviksi lähes
kaikentyyppisissä prosesseissa.

Steriiliysvaatimustuotteet
Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

Pesu- ja desinfiointikoneiden
testiaine
Helppo sekoittaa ja helppo
käyttää

STF-kuormitustestiliuska
Suunniteltu käytettäväksi
jokaisen kuorman yhteydessä.
Miksi käyttäisit vain yhtä pintaa,
kun voit käyttää neljää?

Ninhydriinitesti
proteiinijäämien
havaitsemiseen:
silmämääräisessä
tarkistuksessa näkymättömien
proteiinijäämien tunnistus
Turvallinen ja helppo testaus joka
kerralla

Viitenro: 2304

Viitenro: 2312

Viitenro: 2369

10 käyttövalmista testiä / pakkaus

Kuormitustestiliuska 25 kpl/pakkaus

25 x ninhydriinireagenssi, 5 x arginiini,
25 x vanupuikko 25 x +ve/-vetestitarra

Puhdistus

Brownen pesu- ja
desinfiointikoneiden testiaine
on tarkoitettu simuloimaan
normaalissa leikkaussalikäytössä
tapahtuvaa likaantumista,
ja se toimii samaan tapaan
Edinburghin testiaineen kanssa.
Brownen testiaine antaa
puhdistuslaitteille fyysisen
haasteen samoin kuin
puhdistustehoa koskevat testit,
jotka on kuvattu standardissa
ISO/TS 15883-5(8)
Brownen testiaine toimitetaan
jauhemuodossa yksittäisinä
testiastioina. Yksi astia, yksi testi.

Viitenro: 2315
Kuormitustestiliuska 100 kpl/pakkaus

Viitenro: 2316
Kuormitustestipidike 1 kpl/pakkaus

Brownen STF-kuormitustestiliuska
on suunniteltu toimimaan
samalla tavoin testiaineiden
kanssa ja tarjoamaan realistisia ja
monipuolisia haasteita pesu- ja
desinfiointikoneille. Brownen
STF-kuormitustestiliuskassa
on kaksi proteiinien lähdettä,
lipidejä ja polysakkarideja,
ja se jäljittelee kirurgisille
instrumenteille tarkoitettuja
puhdistustehon mittaamiseen
käytettyjä testiainetestejä, jotka
on kuvattu standardissa ISO/TS
15883-5(8). Liuskat ovat helppoja
ja vaivattomia käyttää. Brownen
STF-kuormitustesti ei sisällä
verituotteita.

4 testiä/pakkaus –
Jokaisen neljän testin sisältö on
seuraava:
1 x testiampulli*, 1 x positiivinen
kontrolliampulli*
1 x negatiivinen kontrolliampulli*,
1 x arginiiniampulli käytettäväksi
positiivisen kontrollitestin kanssa,
3 x steriili vanupuikko
*sisältää ninhydriinireagenssin

Viitenro: 2378
Dispoclean-endoskooppipuhdistimet
– Kanavan halkaisija 2,8–3,2 mm
Vihreä 50 kpl/pussi

Viitenro: 2379
Dispoclean-endoskooppipuhdistimet
– Kanavan halkaisija 3,2–4,2 mm
Keltainen 50 kpl/pussi

Viitenro: 2241
Inkubaattori
In accordance with
Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: EN ISO 15883-1(1)

puhdistus

Brownen proteiinijäämien
havaitsemiseen tarkoitetu
ninhydriinitesti on helppo käyttää.
Kun instrumenteille on suoritettu
pesu- ja desinfiointiprosessi,
puhtaat instrumentit pyyhitään,
jotta niistä voidaan poistaa
niissä mahdollisesti olevat
silmämääräisessä tarkistuksessa
näkymättömät proteiinijäämät.
Onko sinulla jotain kysyttävää? – Sähköpostiosoite: askalbert@steris.com
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Viitenro: 2370

Näiden tuotteiden valmistuksessa ei ole käytetty lyijyä.

Steriiliysvaatimustuotteet

Viitenro: 2471

93 ˚C/10 min 100 indikaattoria/pakkaus
Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-1 Luokka 6(2)

90 ˚C/5 min 100 indikaattoria/
pakkausSeuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-1 Luokka 6(2)

Des Check -valikoiman tuotteet tarjoavat tarkan ja helpon menetelmän kuumalla höyryllä suoritettavien prosessien
valvontaan. Kun indikaattorit sijoitetaan eri puolille kuormaa, ne antavat visuaalisen varmistuksen olosuhteista
indikaattoreiden sijaintikohdissa. Testien selkeä värimuutos keltaisesta siniseen antaa selkeän tuloksen vallitsevista
olosuhteista, ja testit mahdollistavat siten prosessin onnistumisen nopean ja helpon arvioinnin.

Formaldehydikuormitustesti

Formaldehydikäsittelytunnisteet

Formaldehydi-indikaattorit

Matalassa lämpötilassa suoritettava prosessi, kun kuumaa höyryä ei voida käyttää
Viitenro: 2445

Viitenro: 2402

Viitenro: 2401

Formaldehydikuormitustesti
200 indikaattoria

Formaldehydikäsittelytunnisteet –
250 tunnistetta/pakkaus

Formaldehydi-indikaattorit – 100
indikaattoria/pakkaus

Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-1 Luokka 1(2)
Luokka 1

Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-1(2) Luokka 4

Brownen
formaldehydikuormitustesteissä
käytetään varmennuksena Helixmenetelmää, jossa formaldehydin
on tunkeuduttava alas onteloisiin
putkiin saavuttaakseen
indikaattorin.

Itsekiinnittyvät tunnisteet on
kiinnitettävä jokaisen steriloitavan pakkauksen ulkopintaan.
Tunnisteiden väri muuttuu, kun
prosessi on suoritettu loppuun, ja
ne mahdollistavat siten käsiteltyjen
ja käsittelemättömien kuormien
tunnistamisen.

Formaldehydi-indikaattoreita on
käytettävä jokaisen pakkauksen
sisällä osoittamaan, että
matalalämpöisen höyryn ja
formaldehydikaasun seos (LTSF)
on tunkeutunut pakkaukseen
riittävissä määrin, ja että aikaa
on kulunut riittävästi steriloinnin
tapahtumiseksi.

Onko sinulla jotain kysyttävää? – Sähköpostiosoite: askalbert@steris.com
Näiden tuotteiden valmistuksessa ei ole käytetty lyijyä.
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Desinfiointi

Viitenro: 2470

Sterilointi

Emuloivat indikaattorit, joita käytetään kuumalla
höyryllä suoritettavissa desinfiointiprosesseissa

sterilointi matalassa lämpötilassa

Des Check

lämpödesinfiointi

Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

Steriiliysvaatimustuotteet
Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

Etyleenioksiditunnisteet

MVI-etyleenioksidiindikaattori

Etyleenioksidiintegraattorit

Käytettäväksi etyleenioksidisterilointilaitteiden kanssa

Tämä edistyksellinen, lyijytön
ja myrkytön mustetekniikka
on turvallinen käyttää ja lisäksi
ympäristöystävällinen

Käytettäväksi etyleenioksidi
sterilointilaitteiden kanssa

Viitenro: 2421

Viitenro: 2563

Viitenro: 2420 			

sterilointi matalassa lämpötilassa

Sterilointi

Etyleenioksiditunnisteet – 1000
tunnistetta/pakkaus

MVI-etyleenioksidi-indikaattori – 250
indikaattoria/pakkaus

Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-1(2) Luokka 1

Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-1(2) Luokka 4

Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-1(2) Luokka 5

Itsekiinnittyvät tunnisteet on
kiinnitettävä jokaisen steriloitavan
pakkauksen ulkopintaan.
Tunnisteiden väri muuttuu, kun
prosessi on suoritettu loppuun,
ja ne mahdollistavat siten
käsiteltyjen ja käsittelemättömien
kuormien tunnistamisen.

MVI-etyleenioksidi-indikaattorit
sijoitetaan koreihin, pakkauksiin
tai pusseihin, ja ne vahvistavat,
että kaasu on tunkeutunut
indikaattoreiden sijoituskohtaan.

Etyleenioksidi-integraattorit on
sijoitettava jokaisen pakkauksen
sisälle.

Gamma-/
elektronitunnisteet

Höyryliuska

Viitenro: 3301

Viitenro: 2501

Gamma-/elektronitunnisteet – 1 000
tunnistetta/pakkaus
Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-1(2) Luokka

Itsekiinnittyvät tunnisteet on
kiinnitettävä jokaisen steriloitavan
pakkauksen ulkopintaan.
Tunnisteiden väri muuttuu ja auttaa
siten erottamaan käsitellyt ja
käsittelemättömät kuormat toisistaan.

Indikaattorin väri muuttuu
punaisesta vihreäksi, kun vaaditut
sterilointiolosuhteet on saavutettu
ja se antaa siten loppukäyttäjälle
varmistuksen siitä, että riittävät
sterilointiolosuhteet on saavutettu
indikaattorin sijoituskohdassa.

Edistyksellinen mustetekniikka, joka on sekä turvallinen
käyttää että ympäristöystävällinen

Höyryliuska – 200 indikaattoria/pakkaus. Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-1(2) Luokka 4 Class 4

Höyryliuska on tarkoitettu terveydenhuollon käyttöön valvomaan
STERRAD®- ja V-PRO™-sterilointijärjestelmien toimintaa. Höyryliuska
on validoitu käytettäväksi *STERRAD®-sterilointijärjestelmän ja matalaa
lämpötilaa käyttävän **V-PRO™-sterilointijärjestelmän kanssa.
Höyryliuskat sijoitetaan koreihin, pakkauksiin tai pusseihin, ja ne vahvistavat,
että sterilointiaine on tunkeutunut liuskojen sijoituskohtaan.

Onko sinulla jotain kysyttävää? – Sähköpostiosoite: askalbert@steris.com
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Etyleenioksidi-integraattorit – 100
indikaattoria/pakkaus

Näiden tuotteiden valmistuksessa ei ole käytetty lyijyä.

Steriiliysvaatimustuotteet
Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

AB100 Huokoisten ja
onteloisten tuotteiden
höyryntunkeutumiskykytesti
AB100:n ainutlaatuinen patentoitu
tekniikka mahdollistaa sekä
huokoisten että onteloisten
tuotteiden tehokkaan testauksen
Viitenro: AB100
134–137 ˚C enintään 3,5 min

AB100 on suunniteltu ja testattu
varmistamaan, että höyryn
tunkeutuminen sekä huokoisiin
että onteloisiin laitteisiin tapahtuu
nopeasti ja tasaisesti ja että ilma ja
muut ei-kondensoituvat kaasut on
poistettu tehokkaasti.
EN ISO 17665-1
Edellyttää, että
höyryntunkeutumiskykytesti
suoritetaan sterilointilaitteen jokaisena
käyttöpäivänä.
Saatavilla on kahdentyyppisiä
höyryntunkeutumiskykytestejä,
onteloisten kuormien testi (eli Helixtesti) ja huokoisten kuormien testi (eli
Bowie Dick -testi). Näihin viitataan
toisinaan yhteisnimellä PCD (Process
Challenge Devices). Molemmat
näistä testeistä (PCD) on suunniteltu
testaamaan sterilointilaitteen
höyryntunkeutumiskykyä (ilman
poistoa) antamalla haaste laitteen
ilmanpoistojärjestelmälle.
AB100:n ainutlaatuisessa
patentoidussa järjestelmässä nämä
molemmat tyypit yhdistyvät yhdessä
laitteessa – huokoisten kuormien ja
onteloisten kuormien testi.

Voimakkaat värit – hyvä erottuvuus – selkeät tulokset
Käyttämätön

Hylätty

Hylätty

Hyväksytty

Onko sinulla jotain kysyttävää? – Sähköpostiosoite: askalbert@steris.com
Näiden tuotteiden valmistuksessa ei ole käytetty lyijyä.
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Sterilointi

Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-4(3) Luokka 2

dokumentointi ja tietojen kirjaaminen

Huokoisten ja onteloisten tuotteiden
höyryntunkeutumiskykytesti ja 400
indikaattoria.

Steriiliysvaatimustuotteet
Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

Sterilointi

ISO 11140-4. 2007
Class 2
KM 57632

Bowie Dick -testipakkaus

Bowie Dick -testipakkaus

Indikaattoriliuska

Brownen edistyksellisen
mustetekniikan ja alkuperäisen
Bowie Dick -konseptin
ainutlaatuinen yhdistelmä

Brownen edistyksellisen
mustetekniikan ja alkuperäisen
Bowie Dick -konseptin
ainutlaatuinen yhdistelmä

Edistyksellistä mustetekniikkaa
hyödyntävä kalibroitu
indikaattoriliuska
käytettäväksi vakiomallisen
pyyhepakkauksen kanssa

Viitenro: 2310

Viitenro: 2352

Viitenro: 2385

121–124 ˚C 8–8,3 min
20 testipakkausta/pakkaus

134–137 ˚C enintään 3,5 min
20 testipakkausta/pakkaus

Indikaattoriliuska – 50 liuskaa/kotelo

Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-4(3) Luokka 2

Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-4(3) Luokka 2

Brownen 121 ˚C:n
TST-testipakkauksen
tasaantumisvaiheen
enimmäiskesto on 8,3 minuuttia.
Näin ollen 121 ˚C:n Bowie Dick
-testien herkkyys on verrattavissa
134 ˚C:n Bowie Dick -testien
herkkyyteen.

Onnistuneesti suoritettu
testi vahvistaa, että höyryn
tunkeutuminen testipakkaukseen
on nopeaa ja tasaista ja että
ilma ja muut ei-kondensoituvat
kaasut on poistettu
tehokkaasti. Kemiallinen
testiliuska pakkauksen keskellä
muuttuu selvästi keltaisesta
tummansiniseksi/purppuraksi, kun
se altistuu tietylle ajan, lämpötilan
ja höyryn yhdistelmälle.

Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-3 Luokka 2

Brownen indikaattoriliuska
on suunniteltu tunnistamaan
epäonnistuminen, kun lämpötila
vakiomallisen pyyhepakkauksen
keskellä on 2 ˚C alhaisempi kuin
kammion tyhjennyskohdassa
steriloinnin tasaantumisvaiheen
alussa, kun testiä käytetään
yhdessä vakiomallisen
pyyhepakkauksen (viitenro
9053) kanssa, standardin EN285
vaatimusten mukaisesti.

TM

höyrysterilointi

Edistyksellinen mustetekniikka

Käyttämätön

Hyväksytty

Hylätty – ilmatasku

Tyypillisiä esimerkkejä – todelliset tulokset voivat olla näistä poikkeavia

Hylätty –
ei-kondensoituvaa
kaasua

Hylätty – kosteaa
höyryä

Onko sinulla jotain kysyttävää? – Sähköpostiosoite: askalbert@steris.com
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Näiden tuotteiden valmistuksessa ei ole käytetty lyijyä.

Hylätty –
ylikuumeneminen
Onko sinulla
jotain kysyttävää?
Kysy Albertilta

Steriiliysvaatimustuotteet
Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

TM

Puuvillaliuskat

TST Helix -testi

Pienen höyrysterilointilaitteen
testipakkaus

Käytettäviksi pienten
kuormien lämpötilatesteissä
ja perinteisissä Bowie Dick
-testeissä

Tyypin B
höyryntunkeutumiskykytesti,
jonka tarkoituksena on
valvoa höyryn tunkeutumista
onteloita sisältäviin laitteisiin

Tyypin B ja S
höyryntunkeutumiskykytesti

Viitenro: 9053

Ref: 3780

Viitenro: 2358

Puuvillaliuskat – 36 liuskaa/pakkaus

TST Helix -testi ja 250 indikaattoria –
134–137 ˚C enintään 3,5min

TST Bowie Dick -testipakkaus
Eschmann Little Sister 3 Vacuumja SES 2000 Vacuum -laitteille 10
testipakkausta/pakkaus

Brownen TST Control Helix -testi
on onteloisten instrumenttien
steriloitumista mittaava PCD-testi
(Process Challenge Device), joka
on suunniteltu ja validoitu pienten
tyypin B höyrysterilointilaitteiden
ilmanpoistokyvyn
(höyryntunkeutumiskyvyn)
testaamiseen.
Käyttö minkä tahansa
muun sterilointilaitteen tai
muuntyyppisen indikaattorin
kanssa saattaa antaa vaarallisen
harhaanjohtavia tuloksia.

Viitenro: 2365
TST Bowie Dick -testipakkaus Prestige
Medical -laitteelle (22, 16 ja 11 litraa)
10 testipakkausta/pakkaus

Viitenro: 6536
TST Bowie Dick -testipakkaus Getinge
GE 224 c Vac- ja Citomat 164 V
-laitteille 20 testipakkausta/pakkaus

Sterilointi

Valkaistut valkoiset puuvillaliuskat
/ koko: 900 mm x 1200 mm
Loimet: 30 +- 6 lankaa per cm /
Kude: 27 +- 5 lankaa per cm.

Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: EN 867-5(4)

Viitenro: 2356
TST Bowie Dick -testipakkaus
W&H Lisa MB 17/22 -laitteille 10
testipakkausta/pakkaus

Viitenro: 2352
TST Bowie Dick -testipakkaus
Matachana M20 - B -laitteelle 20
testipakkausta/pakkaus
Seuraavien standardien vaatimusten
mukainen: EN 13060(6) ja EN 867-5(4)

TST Bowie Dick -testipakkaus
on huokoisten instrumenttien
steriloitumista mittaava PCDtesti (Process Challenge
Device), joka on suunniteltu
ja validoitu edellä mainittujen
tuotemerkkien pienten tyypin
B höyrysterilointilaitteiden
ilmanpoistokyvyn
(höyryntunkeutumiskyvyn)
testaamiseen.

höyrysterilointi

Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: EN 285(7)

Onko sinulla jotain kysyttävää? – Sähköpostiosoite: askalbert@steris.com
Näiden tuotteiden valmistuksessa ei ole käytetty lyijyä.
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Steriiliysvaatimustuotteet
Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

TST-kuormitustesti

MVI-höyryindikaattori

TST control™ -tekniikkaan
perustuva kuormitustesti
antaa varmuuden kuorman
asianmukaisesta kunnosta

Tämä patentoitu* lyijytön ja
myrkytön mustetekniikka on
turvallinen käyttää ja lisäksi
ympäristöystävällinen. Värimuutos
tapahtuu valkoisesta mustaan

Viitenro: 3777

Viitenro: 2551

134 ˚C 4 min / 121 ˚C 12 min

MVI-höyryindikaattori – 240
indikaattoria/pakkaus

Viitenro: 3778
134 ˚C 5,3 min / 121 ˚C 15 min

Viitenro: 3779
134 ˚C 7 min / 121 ˚C 20 min

Viitenro: 3783

Sterilointi

134 ˚C 3,5 min

MVI-höyryindikaattorit sijoitetaan
koreihin, pakkauksiin tai
pusseihin, ja ne vahvistavat,
että höyry on tunkeutunut
indikaattoreiden sijoituskohtaan.

höyrysterilointi

Kuormitustestilaitteet on
suunniteltu haastamaan
sterilointilaitteen
höyryntunkeutumiskyky.

Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-1(2) Luokka 4

Onko sinulla
jotain kysyttävää?
Kysy Albertilta

Onko sinulla jotain kysyttävää? – Sähköpostiosoite: askalbert@steris.com
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Näiden
tuotteiden
ole käytetty
These products
arevalmistuksessa
manufactured ei
without
lead. lyijyä.

Steriiliysvaatimustuotteet
Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

TM

ISO 11140-1
Class 6
KM 60358

2317

3726

3727

3725

2341

3760

2340

TST Control™
Emuloivat indikaattorit
Kattava valikoima emuloivia
indikaattoreita kaikkiin
sterilointitarpeisiin

Brownen emuloivat TST Control™
-indikaattorit on kalibroitu
sterilointilaitteen jaksoparametrien
mukaisesti, ja niiden toiminta on
testattu itsenäisesti standardin ISO
11140-1 luokan 6 toimintavaatimusten
mukaisesti.

• S
 tandardin mukainen tehokas
suorituskyky / Aika, höyry ja
lämpötila / Selkeä ja jyrkkä
värimuutos, myrkytön Katso
lisätietoja indikaattorista esitteen
lopussa olevasta taulukosta.

2302

Sterilointi

Emuloivan TST Control™
-indikaattorin antama hyväksytty tulos
merkitsee indikaattorin altistumista
olosuhteille, joissa sterilointi voi
tapahtua.
3702

HUOM. Varmista, että valitset laitteesi
höyrysterilointijaksoon sopivan
indikaattorin.

2342

2375

3706

höyrysterilointi

Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-1(2) Luokka 6

Onko sinulla jotain kysyttävää? – Sähköpostiosoite: askalbert@steris.com
Näiden tuotteiden valmistuksessa ei ole käytetty lyijyä.
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Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

Aika vihreäksi muuttumiseen (min)

Tyypin 1 putket (musta tunniste)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Lämp
100°C
105°C
110°C
115°C
120°C
125°C
130°C

Aika (min)
100
62
40
25
16
10
6.5

100°C 105°C 110°C 115°C 120°C 125°C 130°C

Aika vihreäksi muuttumiseen (min)

Steriloinnin kontrolliputket
Steriloinnin kontrolliputket
Tyyppi 1 Musta tunniste

Viitenro: 7301			
Nestesterilointi – 121 ºC / 15 min –
Luokka 4
Tyyppi 2 Keltainen tunniste

neste-, kuumailma- ja höyrysterilointi

Sterilointi

Viitenro: 7302
Höyrysterilointi* – 134 ºC / 3 min –
Luokka 4
Tyyppi 3 Vihreä tunniste

Viitenro: 7303
Kuumailmasterilointi – 160 ºC / 60
min – Luokka 6

Tyypin 2 putket (keltainen tunniste)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Lämp
100°C
105°C
110°C
115°C
120°C
125°C
130°C

Aika (min)
66
40
25
15
9
5.5
3.5

100°C 105°C 110°C 115°C 120°C 125°C 130°C

Aika vihreäksi muuttumiseen (min)

Lämp
145°C
150°C
155°C
160°C
165°C
170°C
175°C
180°C

150°C

160°C

Lämp

Tyypin 3 putket (vihreä tunniste)

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
140°C

Putkien väriskaala

Käyttämätön

170°C

Aika (min)
158
115
83
60
43
31
22
16

180°C		

Ei turvallinen

Lämp

Tyyppi 4 Sininen tunniste

Tehokas jakso

Viitenro: 7304
Kuumailmasterilointi – 180 ºC /12 min
– Luokka 6
Tyyppi 5 Valkoinen tunniste

Viitenro: 7305
Kuumailmasterilointi – 160 ºC / 120
min – 180 ºC / 35 min – Luokka 6
Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-1(2)

Aika vihreäksi muuttumiseen (min)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
150°C

Sterilointiolosuhteiden tehokas ja
välitön visuaalinen tarkistus
• Lämpötilan ja ajan integroitu 2
kriteerin tarkistus
• Soveltuu ihanteellisesti neste- ja
kuumailmasterilointilaitteisiin
Valitse sterilointiparametreihin
(aikaan/lämpötilaan) sopiva
kontrolliputki ja aseta tuotteet
eri puolille kuormaa ennen
steriloinnin suorittamista.

Tyypin 4 putket (sininen tunniste)

Lämp
150°C
160°C
170°C
180°C
190°C

160°C

170°C

Aika vihreäksi muuttumiseen (min)

180°C

190°C

Lämp
160°C
170°C
180°C

160°C

Näiden
tuotteiden
ole käytetty
These products
arevalmistuksessa
manufactured ei
without
lead. lyijyä.

Lämp

Tyypin 5 putket (valkoinen tunniste)

220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
150°C

Aika (min)
85
45
24
12
6

170°C

Aika (min)
120
68
35

180°C
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Lämp

Lämp

Onko sinulla
jotain kysyttävää?
Kysy Albertilta

Steriiliysvaatimustuotteet

Kaksipuolinen TST
Control™ -tarra

Moniosainen TST
Control™ -tarra

Viitenro: 3788

Viitenro: 5017

Viitenro: 5006

Arkistointikirjekuori – uudelleen
suljettava kirjekuori BD-testiliuskalle
ja tulosteille

Kaksipuolinen TST Control™
-tarra – 134 ˚C / 3,5 min – 200
indikaattoritarraa/pakkaus

Moniosainen TST Control™ -tarra –
134 °C / 3,5 min – 1 500 tarraa/rulla

Viitenro: 3789

Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-1(2) Luokka 6

Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-1(2) Luokat 1
ja 6

Tämä kaksipuolinen tarra
perustuu samaan tekniikkaan
kuin TST Control™ -jakson
varmistusindikaattorit, ja tämän
avulla voidaan luoda suora
yhteys potilaan, instrumenttien ja
onnistuneesta sterilisointijaksosta
kertovan tiedon välille.

Tämä moniosainen tarra
perustuu samaan tekniikkaan
kuin TST Control™ -jakson
varmistusindikaattorit, ja tämän
avulla voidaan luoda suora
yhteys potilaan, instrumenttien ja
onnistuneesta sterilisointijaksosta
kertovan tiedon välille.

Dokumentointitarra – tarrassa
on sterilointiprosessin tiedot –
kaksipuolisuus mahdollistaa tietojen
siirtämisen. Prosessi-indikaattori
korvaa teipin.
Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-1(2) Luokka 1

Viitenro: 3790
3-rivinen tarrakiinnitin käytettäväksi
dokumentointitarrojen kanssa

Tilauksesta tehtävät
prosessi-indikaattoritarrat
Brownella on alaja valikoima prosessi-indikaattoritarroja. Pyydä Brownen edustajalta
lisätietoja tuotevalikoimasta.
Seuraavan standardin vaatimusten mukainen: ISO 11140-1(2) Luokka 1
Prosessi-indikaattoritarroja voidaan käyttää kaikissa yleisesti käytettävissä tulostimissa,
ja niitä on saatavilla useassa eri koossa ja useana eri mallina, jotka sopivat useimpiin
tietokonepohjaisiin jäljitettävyysjärjestelmiin. Tarrojen tiedot voidaan kirjoittaa myös käsin.

Onko sinulla jotain kysyttävää? – Sähköpostiosoite: askalbert@steris.com
Näiden tuotteiden valmistuksessa ei ole käytetty lyijyä.
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Dokumentointi ja
tietojen kirjaaminen

Arkistointikirjekuori /
Tarrakiinnitin /
Dokumentointitarra

dokumentointi ja tietojen kirjaaminen

Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

Steriiliysvaatimustuotteet
Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

Biomonitorit

Inkubaattori

Viitenro: 2232

Viitenro: 2241

100 yksikköä/pakkaus
Höyryprosessit 105

Yleiskäyttöinen tehoyksikkö

Viitenro: 2236
100 yksikköä/pakkaus
Höyryprosessit 106

Viitenro: 2233

biologiset indikaattorit

Biologiset
indikaattorit

100 yksikköä/pakkaus
Etyleenioksidiprosessit

Brownen biomonitorit
– täyttävät seuraavien
standardien vaatimukset: US
Pharmacopeia XXIII ja AAMI /
ANSI sekä ISO11138(9). Brownen
biomonitorit sisältävät ilmoitetun
määrän bakteeri-itiöitä, jotka
on istutettu suodatinpaperiin
ja asetettu muoviseen
viljelyputkeen. Lasiampullissa on
kasvualusta, joka vapautetaan
sterilointiprosessille altistamisen
jälkeen.

Kolmen lämpötilan inkubaattori:
37ºC, 57ºC tai 60ºC

Brownen kolmen lämpötilan
inkubaattorissa (37ºC, 57ºC tai
60ºC) on 13 inkubointikammiota,
aktivointikammio
(murskauskammio), virran
merkkivalo ja lämpötilan
valintakytkin. Pyydä lisätietoja
Browne-edustajaltasi.

Jokaisessa pakkauksessa on
todistus, joissa on seuraavat
tiedot: viljelyn keruunumero,
eränumero, viimeinen
käyttöpäivämäärä, itiöpopulaatio,
resistenssitiedot ja BIER-altistus
(Biological Indicator Evaluation
Resistometer).

Onko sinulla
jotain kysyttävää?
Kysy Albertilta

Onko sinulla jotain kysyttävää? – Sähköpostiosoite: askalbert@steris.com
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Steriiliysvaatimustuotteet
Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

0162

0163

0151

0167

0160

0168

0161

Prosessi-indikaattorin
autoklaaviteippi
Selkeä tulosten tulkinta
Viitenro: 0162 			
Höyry - 18 mm (3/4") x 50 m 48 rullaa/pakkaus

Viitenro: 0163
		
Höyry - 24 mm (1") x 50 m 36 rullaa/pakkaus
Viitenro: 0167
		
Höyry - 18 mm (3/4") x 50 m 48 rullaa/pakkaus
Viitenro: 0168
		
Höyry - 24 mm (1") x 50 m 36 rullaa/pakkaus
Viitenro: 0151
		
Etyleenioksidi - 18 mm (3/4") x 50 m 48 rullaa/pakkaus

Viitenro: 0161
		
Perusmalli - 24 mm (1") x 50 m 36 rullaa/pakkaus

Perinteinen prosessi-indikaattorin
teippi mahdollistaa käsiteltyjen
tuotteiden erottamisen
käsittelemättömistä tuotteista yhdellä
silmäyksellä. Selkeästi erottuvat raidat
muuttavat väriään joutuessaan alttiiksi
tietyntyyppiselle sterilointiaineelle ja
varmistavat siten altistumisen
prosessille ilman pakkausten
avaamista tai tulosten tarkistamista.
TÄRKEÄÄ: Muista varmistaa teipin
mitat, kun teet tilauksen

autoklaaviteippi

Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-1(2) Luokka 1

Onko sinulla jotain kysyttävää? – Sähköpostiosoite: askalbert@steris.com
Näiden tuotteiden valmistuksessa ei ole käytetty lyijyä.

13

Autoklaaviteippi

Viitenro: 0160
		
Perusmalli - 18 mm (3/4") x 50 m 48 rullaa/pakkaus

Steriiliysvaatimustuotteet
Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

Brownen kemialliset indikaattorit
ja niiden lisävarusteet on
suunniteltu käytettäviksi
dekontaminaatioprosessin
eri vaiheissa (puhdistuksessa,
desinfioinnissa ja steriloinnissa), ja
ne soveltuvat käytettäviksi lähes
kaikentyyppisissä prosesseissa.

Prosessi-indikaattorit ja
erityisindikaattorit sekä
monikäyttöiset, integroituvat,
emuloivat ja biologiset
indikaattorit

Kuusi indikaattorityyppiä
On tärkeää muistaa, että jokaisella
kuudella indikaattorityypillä on omat
ominaisuutensa, jotka määrittävät
missä ja miten indikaattoreita
tulee käyttää. Ominaisuudet myös
määrittävät saatavien tietojen
määrän, tarkkuuden ja laadun,
joten varmista, että valitset omaan
käyttötarkoitukseesi sopivan
indikaattorityypin.

Prosessi-indikaattorit
Brownen prosessi-indikaattorit
sijoitetaan yleensä alustan, pakkauksen
tai pussin ulkopuolelle, jotta käsitellyt
ja käsittelemättömät tuotteet voidaan
erottaa toisistaan yhdellä silmäyksellä.
Ne antavat käyttäjille varmistuksen
siitä, että alusta, pakkaus tai pussi on
altistunut tietylle prosessille, esim.
höyry- tai etyleenioksidiprosessille,
mutta ne eivät voi antaa kvantitatiivista
tietoa prosessista tai sen
tehokkuudesta.
Näihin indikaattoreihin viitataan
toisinaan termillä altistumisen
kontrollointi- tai läpivienti-indikaattorit.

Erityisindikaattorit

tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Brownen erityisindikaattorit on
tarkoitettu käytettäviksi kahdella
tärkeällä alueella: tietyissä
testitoimenpiteissä, jotka on
määritetty asianmukaisten standardien
ja ohjeasiakirjojen mukaisesti, ja
prosessin sellaisten määrättyjen
vaiheiden valvonnassa, joiden arviointi
rutiininomaisesti olisi hankalaa.
Dekontaminaatioprosessin aikana
käytettävät mekaaniset laitteet on
validoitu ennen niiden hyväksymistä
päivittäiseen käyttöön. Useimmissa
koneissa on elektroniset tai mekaaniset
anturit, joilla voidaan tallentaa tiettyjä
koneiden toimintaan liittyviä tietoja.
Nämä anturit on liitetty valvontaja tallennusmittareihin, graafisiin
kaavioihin ja digitaalinäyttöihin,
joissa esitetään koneen toimintaan
liittyviä keskeisiä tietoja. Vaikka
anturit tarjoavat tärkeitä tietoja

Onko sinulla jotain kysyttävää? – Sähköpostiosoite: askalbert@steris.com
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koneen mekaanisista toiminnoista,
niillä ei pystytä seuraamaan koneen
kammiossa vallitsevia fyysisiä
olosuhteita. Lisäksi nämä anturit,
monitorit ja tallennuslaitteet
voivat hävittää kalibrointiarvonsa
aikataulutettujen huoltokertojen välillä.
Brownen erityisindikaattorit auttavat
ratkaisemaan tämäntyyppiset
ongelmat tarjoamalla lisätietoa tietyistä
prosessin vaiheista tai prosessiin
liittyvistä tärkeistä seikoista.

Monikäyttöiset indikaattorit
Brownen monikäyttöiset indikaattorit
ovat ensimmäinen kolmesta
saatavilla olevasta in-packvalvontaindikaattorityypistä ja muiden
indikaattoreiden tavoin ne sijoitetaan
alustan, pakkauksen tai pussin sisälle
ennen käsittelyä.
Näiden indikaattoreiden väri muuttuu,
kun indikaattorit altistuvat sterilointi-/
desinfiointiaineelle ja ne antavat
siten käyttäjille selkeän visuaalisen
varmistuksen siitä, että prosessissa
käytettävä aine on tunkeutunut
indikaattoreiden sijoituskohtaan
alustassa, pakkauksessa tai pussissa.

Integroituvat indikaattorit
Brownen integroituvat
indikaattorit ovat toinen kolmesta
saatavilla olevasta in-packvalvontaindikaattorityypistä ja muiden
indikaattoreiden tavoin ne sijoitetaan
alustan, pakkauksen tai pussin sisälle
ennen käsittelyä.
Indikaattoreiden väri muuttuu, kun
indikaattorit altistuvat riittävälle
määrälle sterilointi-/desinfiointiainetta
tai kun altistuksen kesto on riittävä,
jotta käytetyn testiorganismin
antama haaste on ratkaistu. Näin
käyttäjät saavat selkeän visuaalisen
varmistuksen siitä, että prosessissa
käytettävä aine on tunkeutunut
indikaattoreiden sijoituskohtaan
alustassa, pakkauksessa tai pussissa.

Steriiliysvaatimustuotteet
Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

Emuloivat indikaattorit
Brownen emuloivat indikaattorit ovat
kolmas kolmesta saatavilla olevista inpack-valvontaindikaattorityypistä.
Emuloivat indikaattorit antavat kaikista
kemiallisista indikaattoreista tarkimmat
tiedot, ja ne sijoitetaan muiden
indikaattoreiden tavoin alustan,
pakkauksen tai pussin sisälle ennen
käsittelyä.
Merkittävin ero näiden ja muiden
kemiallisten indikaattoreiden välillä
on niiden jaksotarkkuus. Kaikki nämä
indikaattorit täyttävät standardin
ISO 11140-1 luokan 6 indikaattoreille
asettamat vaatimukset eli kaikki
tuotteet on kalibroitu suorittamaan
tietyn prosessin ennalta määrätyt
parametrit. Emuloivan indikaattorin
käyttö auttaa loppukäyttäjiä
tunnistamaan käsittelyn mahdollisen
epäonnistumisen vahvistamalla, että
kaikki ennaltä määrätyt jaksoparametrit
ovat täyttyneet jokaisessa alustassa,
pakkauksessa tai pussissa. Tämä käy
ilmi selkeästi tulkittavissa olevasta
värimuutoksesta.

Prosessi-indikaattorit

Erityisindikaattorit

Monikäyttöiset indikaattorit

Integroituvat indikaattorit

Emuloivat indikaattorit

Biologiset indikaattorit

Kaikki nämä tuotteet täyttävät
standardin ISO 11138 vaatimukset.
Tuotteiden mukana toimitetaan
todistus, joissa on seuraavat tiedot:
viljelyn keruunumero, eränumero,
viimeinen käyttöpäivämäärä,
itiöpopulaatio, resistenssitiedot ja
BIER-altistus (Biological Indicator
Evaluation Resistometer).

Onko sinulla jotain kysyttävää? – Sähköpostiosoite: askalbert@steris.com
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Tuotekuvaus

Brownen biologisilla indikaattoreilla
on kaksi keskeistä käyttöaluetta.
Niitä käytetään ensinnäkin
tilanteissa, joissa viranomaistahot tai
ohjedokumentit vaativat biologisten
indikaattoreiden käyttöä tietyssä
dekontaminaatioprosessissa. Tällaisia
prosesseja ovat tavallisesti prosessit,
joissa käytetään etyleenioksidia,
plasmaa ja matalalämpöistä höyryä
yhdessä formaldehydin kanssa.
Lisäksi niitä käytetään koneen
validointiprosessissa, jossa on
määritettävä ja raportoitava jakson
muuttujat.

tuotekuvaus

Biologiset indikaattorit

Steriiliysvaatimustuotteet
Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

Puhdistus
Viitenro: 2304 – Pesu- ja
desinfiointikoneiden testiaine
- Luokka: (Erityiskäyttö)
Riittämätön puhdistuminen
voi vaarantaa desinfiointi- ja
sterilointiprosessien onnistumisen.
Huonosti toimiva pesu- ja
desinfiointikone voi jättää käsiteltäviin
tuotteisiin mikroskooppisia likajäämiä,
jotka voivat vaarantaa sekä
desinfiointi- että sterilointiprosessin
onnistumisen. Yksi parhaista ja
helpoimmista tavoista tarkistaa onko
instrumentit puhdistettu tehokkaasti,
on antaa puhdistuslaitteelle fyysinen
haaste.
Lisää vettä täyttöviivaan asti,
aseta suojus paikalleen, ravista
voimakkaasti ja lisää testikuormaan
mukana toimitetun harjan avulla. Kun
testikuorman on annettu kuivua 30
minuutin** ajan huonelämpötilassa,
testikuorma puhdistetaan
tavalliseen tapaan ja tarkistetaan
sen jälkeen likajäämien varalta.
Jokaisessa pakkauksessa on mukana
yksityiskohtaiset käyttöohjeet.
**Kuivumisaika ei saa olla yli 2 tuntia.
Brownen testiaineen kirkkaan
punainen väri mahdollistaa niiden
alueiden helpon tunnistamisen, jotka
eivät ole puhdistuneet kunnolla. Näin
laitteiden tehosta saadaan visuaalinen
varmistus.

tuotekuvaus

Tuotekuvau

Myrkytön; ei sisällä verituotteita.

Viitenro: 2304 – Pesu- ja
desinfiointikoneiden testiaine –
Luokka: (Erityiskäyttö)

Viitenro: 2312, 2315 –
STF-kuormitustestiliuska
ja viitenro: 2316 STFkuormitustestipidike Luokka: (Erityiskäyttö)

Viitenro: 2369 ja 2370
– Ninhydriinitesti
proteiinijäämien
havaitsemiseen - 		
Luokka: (Erityiskäyttö)

STF-kuormitustestiliuska ja STFkuormitustestipidike on tarkoitettu
käytettäviksi kaikissa jaksoissa.
Brownen STF-kuormitustestiliuskoissa
käytetään kirkkaanpunaista testiainetta,
joka on turvallinen käsitellä, helppo
tarkistaa ja helppo tulkita.

Käytetään Brownen inkubaattorin
kanssa – viitenro 2241

STF-kuormitustestipidikkeen
verkkomainen muotoilu jäljittelee
vaikeasti saavutettavia pintoja.
Taitokset ja muut vaikeasti
saavutettavat kohdat ovat aina
olleet haasteellisia pesu- ja
desinfiointikoneille, sillä niissä
osa pinnoista on toisten pintojen
varjossa. Tällaiset alueet ovat vaikeita
puhdistaa ja koneen on pystyttävä
pakottamaan vesi ja puhdistusaine
myös näille pinnoille. Brownen STFkuormitustestipidikkeen verkkopuoli
tukkii indikaattorin pinnan ja se antaa
laitteelle haasteen puhdistaa pinnat
tavanomaisin mekaanisin ja kemiallisin
menetelmin.
Aseta STF-kuormitustesti pidikkeeseen
ja aseta laite (indikaattori ja pidike)
alustaan tai koriin. Kun olet suorittanut
yhden kokonaisen jakson, poista
STF-kuormitustestiliuska pidikkeestä ja
tarkista näkyykö siinä likajäämiä.
Kuivuneen testiaineen täydellinen
poistuminen muovialustalta tarjoaa
kvalitatiivisen arvion pesu- ja
desinfiointikoneen puhdistuskyvystä.

Viitenro: 2312, 2315 – STFkuormitustestiliuska ja viitenro: 2316
STF-kuormitustestipidike – Luokka:
(Erityiskäyttö)

Onko sinulla jotain kysyttävää? – Sähköpostiosoite: askalbert@steris.com
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Proteiinijäämien havaitsemiseen
käytettävä ninhydriinitesti on
tarkoitettu kirurgisiin instrumentteihin
pesu- ja desinfiointiprosessin
jälkeen mahdollisesti jääneiden
proteiinijäämien tunnistamiseen.
Puhtaat instrumentit pyyhitään,
jotta niistä voidaan poistaa niissä
mahdollisesti olevat silmämääräisessä
tarkistuksessa näkymättömät
proteiinijäämät. Vanupuikko asetetaan
sitten ninhydriinireagenssia sisältävään
ampulliin ja inkuboidaan 57°C:n
lämpötilassa.
Reagenssi reagoi instrumenteissa
mahdollisesti olevien aminihappo-,
peptidi- ja proteiinijäämien kanssa ja
ilmaisee vanupuikon mahdollisesta
kontaminaatiosta purppuralla
värimuutoksella vähintään 5 minuutin
kuluttua. Testisarjassa on myös
lisäampullit ninhydriinireagenssia
kontrollitestien suorittamista varten
sekä arginiiniampullit positiivista
kontrollia varten.
Jokaisessa pakkauksessa on mukana
yksityiskohtaiset käyttöohjeet ja
lisätietoa saa tarvittaessa seuraavista
lähteistä:
• EN ISO 15883-1(1) Pesu- ja
desinfiointikone.

Viitenro: 2369 ja 2370 – Ninhydriinitesti
proteiinijäämien havaitsemiseen –
Luokka: (Erityiskäyttö)

Steriiliysvaatimustuotteet
Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

Desinfiointi
Emuloivat indikaattorit

Viitenro: 2470 ja 2471 – Des
Check – Luokka: (Emuloivat
indikaattorit)
Des Check -indikaattorit on
suunniteltu edistyksellistä
polymeeriteknologiaa hyödyntäen,
joten ne kestävät kuumaan höyryyn
perustuvien prosessien olosuhteet.
Des Check -tekniikkaa voidaan
soveltaa erilaisiin ajan ja lämpötilan
yhdistelmiin. Ota meihin yhteyttä,
niin voimme keskustella juuri
sinun laitteitasi koskevista
jaksovaatimuksista.
Säilytä korkeintaan 4°C:n
lämpötilassa.
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Tuotekuvaus

tuotekuvaus

Viitenro: 2470 ja 2471 – Des Check –
Luokka: (Emuloivat indikaattorit)

Steriiliysvaatimustuotteet
Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

Sterilointi

Viitenro: 2352 ja 2310 TST
Bowie Dick -testipakkaukset –
Luokka: (Erityiskäyttö))
Päivittäiset
höyryntunkeutumiskykytestit
suurille huokoisten kuormien
sterilointilaitteille

tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Bowie Dick -tyypin testi
on hyväksytty menetelmä
tyhjiöperusteisten sterilointilaitteiden
höyryntunkeutumis- ja
ilmanpoistokyvyn testauksessa.
Onnistuneesti suoritettu testi
vahvistaa, että höyryn tunkeutuminen
testipakkaukseen on nopeaa ja
tasaista ja että ilma ja muut eikondensoituvat kaasut on poistettu
tehokkaasti. Kemiallinen testiliuska
pakkauksen keskellä muuttuu
selvästi keltaisesta tummansiniseksi/
purppuraksi, kun se altistuu
tietylle ajan, lämpötilan ja höyryn
yhdistelmälle. Kun kammiossa ei ole
ilmaa tai muita ei-kondensoituvia
kaasuja, höyry tunkeutuu
pakkaukseen nopeasti ja tasaisesti,
ja indikaattorissa näkyy yhtenäinen
värimuutos. Jos kammiossa on ilmaa
tai muita ei-kondensoituvia kaasuja,
ne kerääntyvät pakkauksen keskiosaan
ilma-/kaasutaskuksi, joka heikentää
höyryn pääsemistä kosketuksiin
testiliuskan kanssa. Lämpötila tai
kosteustaso (tai molemmat) on
alhaisempi ilma-/kaasutaskun alueella
ja seurauksena on indikaattorin
epätasainen värimuutos; liuskassa
näkyy keltaisia jälkiä.
Edistyksellisen termokromisen
tekniikan ja alkuperäisen Bowie
Dick -konseptin ainutlaatuinen
yhdistelmä auttaa tarkistamaan
sterilointilaitteen mekaanisen

toiminnan sekä höyrynlähteen laadun.
Kun Brownen TST Bowie Dick -tyypin
testipakkaus tunnistaa virheen, TSTindikaattoriliuskan antamat tulokset
auttavat diagnosoimaan ongelman
nopeasti säästäen sekä aikaa että
rahaa.
Albert Browne Ltd oli maailman
ensimmäinen yritys, jolle myönnettiin
Bowie Dick -testipakkauksista
BSi Kitemark -sertifikaatti. British
Standards Institution suoritti
järjestelmälle itsenäisen testauksen
sekä tutki kaikki tarvittavat käytössä
olevat tuotannonhallintajärjestelmät
varmistaakseen tuotannon
yhdenmukaisuuden. Tämä tekee
Brownen TST Bowie Dick -tyypin
testipakkauksesta kiistämättä
markkinoiden tiukimmin testatun ja
valvotun testipakkauksen.
Brownen (2352) TST Bowie Dick
-tyypin testipakkaukselle myönnetty
BSi Kitemark -sertifikaatti takaa
tuotteen turvallisuuden ja laadun.

Viitenro: 2358 (Eschmann)
2365 (Prestige), 6536
(Getinge), 2356 (W&H) ja
2352 (Matachana) – TST
Bowie Dick -testipakkaukset –
Luokka: (Erityiskäyttö)
Päivittäiset
höyryntunkeutumiskykytestit
pienille tyypin B
höyrysterilointilaitteille
TST Bowie Dick -testipakkaus
on huokoisten instrumenttien
steriloitumista mittaava PCDtesti (Process Challenge Device),
joka on suunniteltu ja validoitu
tiettyjen tuotemerkkien* pienten
tyypin B höyrysterilointilaitteiden
ilmanpoistokyvyn
(höyryntunkeutumiskyvyn)
testaamiseen. Brownen TST Bowie
Dick -testipakkaus tulee käsitellä
yksin esikuumennetussa kammiossa
työpäivän alussa / ensimmäisen
työvuoron alussa.
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Viitenro: 3780 TST Helix -testi
– Luokka: (Erityiskäyttö)
Huokoisten kuormien PCDtesti (Process Challenge
Device)
Onnistuneesti suoritettu Browne
TST Helix -testi varmistaa höyryn
tunkeutumisen instrumentin
onteloisiin osiin ja se varmistaa myös,
että ilma ja muut ei-kondensoituvat
kaasut on poistettu.
Kemiallinen testiliuska kapselissa
muuttuu selvästi keltaisesta
tummansiniseksi/purppuraksi,
kun se altistuu tietylle ajan,
lämpötilan ja höyryn yhdistelmälle.
Kun kaikki ilma on poistettu
sterilointilaitteen kammiosta, höyry
tunkeutuu onteloisten osien läpi ja
indikaattorissa tapahtuu yhtenäinen
värimuutos. Jos kammiossa on ilmaa
tai ei-kondensoituvia kaasuja, ne
heikentävät höyryn ja indikaattorin
välistä kosketusta, jolloin värimuutos
ei ole yhtinäinen, vaan indikaattorissa
on havaittavissa keltaisia jälkiä.
TST Helix -laitteen käyttöikä on
rajallinen, joten kun indikaattoreita
on käytetty 250 kappaletta, laite
on uusittava. Muutoin seurauksena
saattaa olla laitteen rikkoutuminen ja
vaarallisen harhaanjohtavia tuloksia.

TM
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Brownen TST-kuormitustestissä
käytetään varmennuksenä Helixmenetelmää, jossa formaldehydin on
tunkeuduttava alas onteloisiin putkiin
saavuttaakseen indikaattorin.

Viitenro: 2445
Formaldehydikuormitustesti –
Luokka: (Erityiskäyttö)
Brownen
formaldehydikuormitustesteissä
käytetään varmennuksena Helixmenetelmää, jossa formaldehydin on
tunkeuduttava alas onteloisiin putkiin
saavuttaakseen indikaattorin.

Viitenro: 2385
Indikaattoriliuska – Luokka:
(Erityiskäyttö)
Käytettäväksi vakiomallisiin
pyyhepakkauksiin
Indikaattoriliuska on kalibroitu
käytettäväksi vakiomallisen
pyyhepakkauksen kanssa seuraavan
standardin mukaisesti: EN285(7). Se
on suunniteltu tunnistamaan virheet,
joissa lämpötila tavanomaisen
pyyhepakkauksen keskellä on
2 °C alhaisempi kuin kammion
tyhjennyskohdassa steriloinnin
tasaantumisvaiheen alussa.
Jos ilma poistuu sterilointilaitteesta
täydellisesti ja höyry pääsee
tunkeutumaan nopeasti
pyyhepakkauksen keskelle,
indikaattoriliuska antaa hyväksytyn
tuloksen eli vaaleankeltaiset liuskat
muuttuvat sinisiksi/vihreiksi.
Jos testin tulos on hylätty,
kemiallisessa reaktiossa on havaittu
ilmaa tai muita ei-kondensoituvia
kaasuja. Indikaattoriliuskassa on
havaittavissa epäonnistunut tulos
eli sen väri on selkeästi keltainen tai
ruskea.
Brownen indikaattoriliuskoissa
käytetään Sensor Technology
-tekniikkaa. Brownen
indikaattoriliuskojen

Indikaattoriliuskojen mukana
toimitetaan yksityiskohtaiset ohjeet
Bowie Dick -testin suorittamisesta
vakiomallisilla puuvillaliuskoilla.
Tilauksesta saatavilla on
indikaattoriliuskojen kanssa
käytettäviksi tarkoitettuja Brownen
puuvillaliuskoja (viitenro 9053).
Katso lisätietoja tämän kuvaston
asianmukaisilta sivuilta.

Viitenro: 9053 Puuvillaliuskat
– Luokka: (Erityiskäyttö)
Käytettäviksi pienten
kuormien lämpötilatesteissä
ja perinteisissä Bowie Dick
-testeissä.
Pakkaukseen, jonka korkeus on 250
mm ja paino 7kg +- 10%, tarvitaan
noin 32–36 liuskaa taiteltuna kokoon
220 mm x 300 mm.
Huomaa: Pestävä ennen käyttöä ilman
huuhteluainetta.
Browne-indikaattoriliuska on saatavilla
viitenumerolla 2385. Katso lisätietoja
tämän kuvaston asianmukaisilta
sivuilta.

Viitenro: 2317, 2340, 3727,
2341, 2302, 2342, 2375, 3726,
3725, 3760, 3702, 3706 –
Luokka: (Emuloivat
indikaattorit)

TM

Emuloivat TST Control™-indikaattorit
sijoitetaan koreihin, pakkauksiin tai
pusseihin, ja ne vahvistavat, että
hyvänlaatuinen höyry on tunkeutunut
indikaattoreiden sijoituskohtaan.
Indikaattorin väri muuttuu keltaisesta
tummansiniseksi/purppuraksi
ja antaa siten loppukäyttäjille
selkeän visuaalisen varmistuksen
indikaattorin altistumisesta määrätyille
jaksoparametreille, joiden tiedetään
tekevän instrumenteista steriilejä*.
Emuloivat TST Control™ -indikaattorit
auttavat loppukäyttäjiä erottamaan
alustat, pakkaukset tai pussit,

jotka eivät ole altistuneet riittäville
sterilointiolosuhteille.
Voimakkaat värit – hyvä erottuvuus –
selkeät tulokset
*EN 556(10) "Steriili"-symbolilla
merkittävien terveydenhuollon
laitteiden ja tarvikkeiden vaatimukset.
"Steriilissä tuotteessa ei ole
elinkykyisiä mikro-organismeja"
"Euroopan farmakopeakomission
mukaan tuotetta voidaan pitää
"steriilinä", kun käsiteltyjen
tuotteiden elävien mikro-organismien
teoreettinen määrä on korkeintaan
1x106."
Emuloivassa TST Control™
-indikaattorissa käytetään
ainutlaatuista TST-mustetekniikkaa.
Tämä patentoitu lyijytön ja myrkytön
mustetekniikka on turvallinen käyttää
ja lisäksi ympäristöystävällinen.
Albert Browne Ltd oli maailman
ensimmäinen yritys, jolle myönnettiin
BSi Kitemark -sertifikaatti luokan 6
emuloiville indikaattoreille jakson
varmistukseen. British Standards
Institution (BSi) suoritti järjestelmälle
itsenäisen testauksen sekä tutki
kaikki tarvittavat käytössä olevat
tuotannonhallintajärjestelmät
varmistaakseen tuotannon
yhdenmukaisuuden. Tämä tekee
Brownen emuloivista TST Control™
-indikaattoreista kiistämättä saatavilla
olevista indikaattoreista kaikkein
tiukimmin testattuja ja valvottuja.
Brownen emuloivalle TST Control™
-indikaattorille myönnetty BSi
Kitemark -sertifikaatti takaa tuotteen
turvallisuuden ja laadun.
ISO 11140-1(2) KM 60358

Viitenro: 2401 Formaldehydiindikaattorit – Luokka:
(Monikäyttöiset)
Formaldehydi-indikaattorien väri
muuttuu sinisestä täysin vihreäksi, kun
hyväksyttävät sterilointiolosuhteet on
saavutettu.
Brownen
formaldehydikäsittelytunnisteet
(viitenro 2402) on suositeltavaa
sijoittaa pakkausten ulkopuolelle,
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Tuotekuvaus

Kuormitustesti, joka
hyödyntää TST Control™
-tekniikkaa

valmistuksessa ei ole käytetty
Bowie Dick -testiliuskoissa
tyypillisesti käytettävää lyijyä eikä
raskasmetallisuoloja, joten niiden
käsittely ja hävittäminen on helppoa
ja turvallista.

tuotekuvaus

Viitenro: 3777, 3778, 3779
ja 3783 TST-kuormitustesti –
Luokka: (Erityiskäyttö)

Steriiliysvaatimustuotteet
Markkinoiden johtava ja maailmanlaajuisesti luotettu valikoima

jolloin käsitellyt ja käsittelemättömät
tuotteet voidaan erottaa toisistaan
helposti yhdellä silmäyksellä.
Huomaa, että tunnistimet on
kalibroitu käytettäväksi in-packindikaattoreina.

Viitenro: 2402 Formaldehydikäsittelytunnisteet – Luokka: (Prosessi-indikaattorit))
Värin muuttuminen sinisestä
keltaiseksi.
Huomaa: Tunnisteet eivät toimi
kontrollimenetelminä, eikä niitä ole
tarkoitettu prosessin tehokkuuden
valvontaan.

Viitenro: 2563 MVIetyleenioksidi-indikaattori –
Luokka: (Monikäyttöiset)
MVI-etyleenioksidi-indikaattorin
väri muuttuu kirkkaanoranssista
kirkkaanpunaiseksi, joten
loppukäyttäjät saavat
selkeän visuaalisen
varmistuksen altistumisesta
etyleenioksidisterilointiprosessille.
MVI-etyleenioksidi-indikaattoreita
voidaan käyttää kaikissa
nykyisin käytössä olevissa
etyleenioksidisterilointiprosesseissa.
Tämä edistyksellinen lyijytön
ja myrkytön mustetekniikka on
turvallinen käyttää ja lisäksi
ympäristöystävällinen.

Viitenro: 2501 Höyryliuska –
Luokka: (Monikäyttöiset)
Indikaattoreiden väri muuttuu
sinipunaisesta keltaiseksi, joten
loppukäyttäjät saavat selkeän
visuaalisen varmistuksen
altistumisesta tehokkaalle STERRAD®ja V-PRO™ prosessille.
Brownen höyryliuskaindikaattoreissa
käytetään edistyksellistä
mustetekniikkaa, joka on sekä
turvallinen että ympäristöystävällinen.
*Matalan lämpötilan STERRAD®-sterilointijärjestelmiin
kuuluvat seuraavat järjestelmät: STERRAD 100s- ja
STERRAD® NX -sterilointijärjestelmät - STERRAD® on
edistyksellisten sterilointituotteiden rekisteröity tuotemerkki,
osa Ethicon Inc.:iä, Johnson & Johnson Companyä.
**Matalan lämpötilan V-PRO™-sterilointijärjestelmiin
kuuluvat seuraavat järjestelmät: V-PRO™ 1, V-PRO™ 1 Plus,
V-PRO™ maX - V-PRO™ on STERIS Corporationin rekisteröity
tuotemerkki.

Viitenro: 2420 Etyleenioksidiintegraattorit – Luokka:
(Integroituvat)
Etyleenioksidi-integraattorit
osoittavat testin epäonnistuneen,
jos suhteellisen kosteuden taso,
kaasukonsentraatio tai altistuksen
lämpötila tai kesto on määritettyjen
rajojen ulkopuolella.
900 mg:n konsentraatio (mg/litra)
Lämpötila: 55–37 ºC
Aika: 20–55 minuuttia
Kosteus: 40–60%
600 mg:n konsentraatio (mg/litra)
Lämpötila: 55–37 ºC
Aika: 35–70 minuuttia
Kosteus: 40–60%

tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Viitenro: 2551 MVIhöyryindikaattori – Luokka:
(Monikäyttöiset)
Koska indikaattorin väri muuttuu
valkoisesta mustaksi, loppukäyttäjät
saavat selkeän visuaalisen
varmistuksen altistumisesta
höyrysterilointiprosessille.
Brownen MVI-höyryindikaattoreita
voidaan käyttää kaikissa jaksoissa
120–140ºC:n lämpötilassa.
* Yhdysvaltain patentti nro 6149863
Euroopan patentti nro EP0963418 ja
muut.

Brownen etyleenioksidiprosessin
käsittelytunnisteet (viitenro: 2421)
Tunnisteet on suositeltavaa sijoittaa
jokaisen pakkauksen ulkopuolelle,
jotta käsitellyt ja käsittelemättömät
tuotteet voidaan erottaa toisistaan
helposti yhdellä silmäyksellä.
Huomaa, että tunnisteet on kalibroitu
käytettäväksi in-pack-indikaattoreina.

Viitenro: 2421 Etyleenioksidikäsittelytunnisteet –
Luokka: (Prosessi)
Värin muuttuminen ruskeasta
vihreäksi.
Huomaa: Tunnisteet eivät toimi
kontrollimenetelminä, eikä niitä ole
tarkoitettu prosessin tehokkuuden
valvontaan.
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Viitenro: 3301 Gamma-/
elektronitunnisteet – Luokka:
(Prosessi)
Värin muuttuminen kullankeltaisesta
tummanpunaiseksi.
Huomaa: Tunnisteet eivät toimi
kontrollimenetelminä, eikä niitä ole
tarkoitettu prosessin tehokkuuden
valvontaan.

Viitenro: 7301, 7302, 7303,
7304, 7305 Steriloinnin
kontrolliputket – Luokka:
(Monikäyttöiset)
* Browne suosittelee emuloivia TST
Control™ -indikaattoreita huokoisten
kuormien höyrysteilointiprosessien
valvontaan.
Kuumailma
Aseta putket lähelle vaikeimmin
saavutettavia steriloitavia tuotteita tai
niiden sisälle.
Nesteet
Aseta kontrolliputki steriloitavaan
testiliuosputkeen ja aseta
sterilointikammion keskelle.
Jokaisessa pakkauksessa on mukana
käyttöohjeet ja värioppaat.

Tilaukseen perustuvat
kontrolliputket
Neste- tai kuumailmasterilointi.
Browne voi valmistaa muihin
kuin edellä mainittuihin jaksoihin
erikseen kontrolliputkia, jotka
täyttävät käytettävien aika-/
lämpötilaparametrien vaatimukset.
Näissä kontrolliputkissa käytetään
samaa selkeää värimuutosta punaisesta
vihreään kuin vakioputkissa, joten
ne mahdollistavat sterilointijakson
onnistumisen välittömän visuaalisen
tarkistuksen.
Haluttaessa voidaan valmistaa 1
litra liuosta, ja sitä voidaan säilyttää
tiloissamme enintään 12 kuukauden
ajan. Tämä määrä riittää noin 50
laatikolliseen putkia, ja peruutus
voidaan tehdä tarvittaessa. Ota meihin
yhteyttä, niin voimme määritellä juuri
sinun tarpeisiisi sopivan ratkaisun.

Steriiliysvaatimustuotteet
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Viitenro: 3789
Dokumentointitarra – tarrassa
on sterilointiprosessin tiedot
– kaksipuolisuus mahdollistaa
tietojen siirtämisen. Prosessiindikaattori korvaa teipin
Seuraavan standardin vaatimusten
mukainen: ISO 11140-1 Luokka 1

Viitenro: 3790 3-rivinen
tarrakiinnitin käytettäväksi
dokumentointitarrojen kanssa

käyttäen apuna tietokonepohjaista
jäljitettävyysjärjestelmää. Tarran
oikeanpuoleinen osa asetetaan
pakkauksen sisälle ja kiinnitetään
alustalistaan, jos mahdollista, ja
vasen puoli kiinnitetään alustan,
pakkauksen tai pussin ulkopuolelle
tavalliseen tapaan.
Tuotteen käyttöönottohetkellä
oikeanpuoleinen osa irrotetaan
alustasta, pakkauksesta tai
pussista ja kiinnitetään potilaan
tietoihin kertomaan onnistuneen
sterilointijakson suorittamisesta.

Viitenro: N/A Prosessiindikaattoritarra – Luokka:
(Prosessi)

Viitenro: 5017 Kaksipuolinen
TST Control™ -tarra
– Luokka: (Emuloivat
indikaattorit)

Patentoitu indikaattoritekniikka –
Yhdysvaltain patentti nro 6149863
– Euroopan patentti nro EP0963418
ja muut.

Kaksipuoliset TST Control™
-tarrat ovat yhteensopivia
kaikkien manuaalisten
jäljitettävyysjärjestelmien kanssa, ja
ne sopivat ihanteellisesti käytettäviksi
osastoilla, klinikoilla ja vastaanotoilla,
joissa käytetään pieniä pöytämallisia
höyrysterilointilaitteita.

Browne valmistaa useita erilaisia
erikokoisia, eri alustalla olevia ja
erimallisia tarroja sekä tarvittaessa
myös tarroja asiakkaan omien
vaatimusten mukaan.

Tarraan voidaan kirjoittaa valmistelun
ja pakkauksen aikana tiedot
alustasta, pakkauksesta tai pussista.
Tarra irrotetaan käyttöhetkellä ja
kiinnitetään seurantakorttiin tiedoksi
onnistuneesta sterilointijaksosta.

•Yksi- tai kaksitaustaiset tarrat –
yksi- tai kaksi kiinnityspintaa tarran
siirtämistä varten

Viitenro: 5006 Moniosainen
TST Control™ -tarra
– Luokka: (Emuloivat
indikaattorit)
Näiden useimpien
tietokonepohjaisten
jäljitettävyysjärjestelmien kanssa
yhteensopivien tarrojen vasempaan
reunaan on tulostettu valmiiksi
luokan A prosessi-indikaattori
ja oikeassa reunassa on luokan
6 jakson varmistusindikaattori.
Tuotteissa käytetään Brownen
ainutlaatuista TST Control™
-tekniikkaa.
Pakkaustiedot tulostetaan
pakkausprosessin aikana
molempiin osiin viivakoodeina

Asiakkaan vaatimusten mukaan
voidaan valmistaa mm. seuraavia
tarroja:

•Personalisointi – sairaalan tai
yrityksen logo jne.
•Useita indikaattoreita – esim. höyry
ja etyleenioksidi
• Moniosaiset tarrat – irrotettavat osat
eri vaiheiden dokumentointia varten
• ISO 11140-1 -standardin luokan
1 indikaattorit prosesseihin, joissa
käytetään höyryä, etyleenioksidia,
formaldehydiä tai gamma-/
elektronisädettä
• Höyryindikaattoreissa mahdollisuus
valita värimuutoksen värit – pinkistä
tummanruskeaan tai värittömästä
mustaan
Ota meihin yhteyttä, niin voimme
määritellä juuri sinun tarpeisiisi
sopivan ratkaisun.
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Viitenro: 3788
Arkistointikirjekuori –
uudelleen suljettava kirjekuori
BD-testiliuskalle ja tulosteille

tuotekuvaus

Dokumentointi
ja tietojen
kirjaaminen

Steriiliysvaatimustuotteet
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Biologiset
indikaattorit

Autoklaaviteippi

Brownen höyryprosesseisin tarkoitetut
biomonitorit sisältävät Geobacillus
stearothermophilus -itiöitä ja niiden
tarroissa on ulkoinen kemiallinen
indikaattori. Indikaattorin väri
muuttuu vihreästä siniseksi/harmaaksi,
kun altistuminen steriloinnille on
tapahtunut. Biomonitoria tulee
inkuboida altistuksen jälkeen 57 ºC:n
lämpötilassa korkeintaan 48 tunnin
ajan, ja tulokset on luettava noin 12
tunnin välein.

Viitenro: 0162, 0163, 0151,
0160, 0161 – Autoklaaviteippi
Luokka: (Prosessi)

Jos itiöt selviävät sterilointijaksosta,
kasvualusta muuttuu keltaiseksi
(positiivinen tulos). Jos itiöt ovat
tuhoutuneet, kasvualustan väri säilyy
purppurana.
Brownen etyleenioksidiprosesseissa
käytettävät biomonitorit sisältävät
Bacillus atrophaeus -itiöitä ja niiden
tarroissa on ulkoinen kemiallinen
indikaattori. Indikaattorin väri muuttuu
vaaleansinisestä kellanruskeaksi,
kun altistuminen steriloinnille on
tapahtunut. Biomonitoria tulee
inkuboida altistuksen jälkeen 37 ºC:n
lämpötilassa korkeintaan 48 tunnin
ajan, ja tulokset on luettava noin
12 tunnin välein. Jos itiöt selviävät
sterilointijaksosta, kasvualusta
muuttuu keltaiseksi (positiivinen
tulos). Jos itiöt ovat tuhoutuneet,
kasvualustan väri säilyy punaisena.

tuotekuvaus
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Huomaa: Positiiviset tulokset
(keltainen väri) on merkittävä
muistiin, ja viljelyputki on käsiteltävä
autoklaavissa uudelleen ennen
hävittämistä.

Höyryprosessissa käytettävä
indikaattoriteippi on pakkausteippi,
jossa käytetään höyryyn reagoivaa
indikaattorimustetta.
Suurikontrastisen värimuutoksen
tarkoituksena on osoittaa yhdellä
silmäyksellä, että pakkaus on
altistunut höyrysterilointiprosessille.
Teippi on valmistettu käsitellystä
kreppipaperista ja päällystetty
kestävällä paineeseen reagoivalla
liimalla, ja se tarttuu pitävästi
paperiin, muoviin, kuitumateriaaleihin,
kartonkiin, metalliin, lasiin ja
pellavaan.
Kuvioton teippi on muutoin
samanlainen kuin höyryprosessissa
käytettävä indikaattoriteippi, mutta
siinä ei ole raitoja. Tämä teippi on
tarkoitettu pakkausteipiksi, mutta sen
kiinnitysominaisuudet kestävät myös
höyrysteriloinnin.

Viitenro: 0167, 0168,
Autoklaaviteippi Luokka:
(Prosessi)
Malli on muuten samanlainen kuin
edellä kuvattu. Tätä tuotetta ei
suositella käytettäväksi tekstiilien
kanssa, sillä se saattaa jättää jälkiä.
Teipin väri on sininen.
TÄRKEÄÄ: Muista varmistaa teipin
mitat, kun teet tilauksen.

Inkubaattori
Brownen kolmen lämpötilan inkubaattorissa (37 ºC, 57 ºC tai 60 ºC) on 13
inkubointikammiota, aktivointikammio
(murskauskammio), virran merkkivalo
ja lämpötilan valintakytkin. Pyydä
lisätietoja Browne-edustajaltasi.
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AB100 Huokoisten ja
onteloisten tuotteiden
höyryntunkeutumiskykytesti
Höyryn tunkeutuminen huokoiseen
kuormaan riippuu kuorman massasta
ja huokoisuudesta, kun taas höyryn
tunkeutuminen onteloisiin laitteisiin
(Helix) riippuu lähinnä tyhjiötasosta ja
paineesta (ilmanpoisto).
Höyry ja ei-kondensoituva kaasu
on saatava ensin huokoisen kuvun
alueelle. Höyry ja ilma pakotetaan
sitten kupuun ja sieltä laitteen
onteloiseen osaan.

Edistyksellisen termokromisen
tekniikan ja alkuperäisen Bowie
Dick -konseptin ainutlaatuisen
yhdistelmän avulla voidaan tarkistaa
sekä sterilointilaitteen mekaaninen
toiminta että höyrynlähteen laatu.
Kun laite tunnistaa virheen, TSTindikaattoritekniikan antamat tulokset
auttavat diagnosoimaan ongelman
nopeasti säästäen sekä aikaa että
rahaa.

Ontelon pituus on 1,5 metriä ja
nimellisläpimitta 2 mm. Indikaattori,
joka sijaitsee ontelon päässä, reagoi
indikaattorin kapselin olosuhteisiin.
Ilma ja muut ei-kondensoituvat
kaasut antavat hylätyn tuloksen,
kun taas nopea ja tasainen höyryn
tunkeutuminen antaa hyväksytyn
tuloksen.
Kemiallinen indikaattori pakkauksen
keskellä muuttuu selvästi keltaisesta
siniseksi/purppuraksi, kun se
altistetaan tietylle ajan, lämpötilan ja
höyryn yhdistelmälle.

Onko sinulla jotain kysyttävää? – Sähköpostiosoite: askalbert@steris.com
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Jos kammiossa on ilmaa tai muita
ei-kondensoituvia kaasuja, ne kertyvät
laitteen ympärille ilma-/kaasutaskuksi,
joka siirtyy laitteeseen ja heikentää
höyryn pääsemistä kosketuksiin
indikaattorin kanssa. Lämpötila
tai kosteustaso (tai molemmat)
on alhaisempi ilma-/kaasutaskun
alueella ja seurauksena on
indikaattorin epätasainen värimuutos;
indikaattorissa näkyy keltaisia jälkiä.

tuotekuvaus

Kun kammiossa ei ole ilmaa tai muita
ei-kondensoituvia kaasuja, höyry
tunkeutuu laitteeseen nopeasti ja
tasaisesti, ja indikaattorissa näkyy
yhtenäinen värimuutos.

1. EN ISO 15883-1

10. EN 556-1

Washer disinfectors - Part 1 General
requirements and tests.

Sterilization of Medical Devices Requirement of medical devices to
be designated 'STERILE' - Part 1
Requirement for terminally sterilized
medical devices.

2. ISO 11140-1
Sterilization of health care products –
Chemical indicators - Part 1: 		
General requirements.
3. ISO 11140-4
Sterilization of health care products –
chemical Indicators - Part 4: Class 2 indicators as an alternative to the Bowie
and Dick type test for the detection of
steam penetration.

11. ISO 11140-3
Sterilization of health care products
– chemical Indicators - Part 3: Class 2
indicators for steam penetration test
sheets.

4. EN867-5
Non-biological systems for use in
sterilizers – Part 5: Specification for
indicator systems and process
challenge devices for use in 		
performance testing for small 		
sterilizers Type B and Type S.
5. EN ISO 17665-1
Sterilization of health care products –
moist heat – Part 1: Requirements for
the development, validation and
routine control of a sterilization
process for medical devices.
6. EN 13060
Small Steam Sterilizers.
7. EN 285
Sterilization – Steam sterilizers –
Large sterilizers.
8. ISO/TS 15883-5
Washer-disinfectors - Part 5: Test
soils and methods for demonstrating
cleaning efficacy.
9. ISO 11138

tuoteviitteet

Tuoteviitteet

Sterilization of health care products –
Biological indicators.
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Tuotehakemisto
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Puhdistus
VIITENRO

Kuvaus

Määrä

Sivu

2304

Pesu- ja desinfiointikoneiden testiaine

10 astiaa

2

2312

STF-kuormitustestiliuskat

25 indikaattoria

2

2315

STF-kuormitustestiliuskat

100 indikaattoria

2

2316

STF-kuormitustestipidike

Yksi pidike

2

2370

Ninhydriinitesti proteiinijäämien havaitsemiseen

4 testiä

2

2369

Bulkkininhydriinitesti proteiinijäämien havaitsemiseen

25 testiä

2

2378

Dispoclean-endoskooppipuhdistimet –
Kanavan halkaisija 2,8–3,2 mm – Vihreä

50 pussia

2

2379

Dispoclean-endoskooppipuhdistimet –
Kanavan halkaisija 3,2–4,2 mm – Keltainen

50 pussia

2

2241

Kolmen lämpötilan inkubaattori
37 ºC, 57 ºC tai 60 ºC

Yksi inkubaattori

2

Lämpödesinfiointi
VIITENRO

Kuvaus

Määrä

Sivu

2470

Des Check 93 ˚C / 10 mins

100 indikaattoria

3

2471

Des Check 90 ˚C / 5 mins

100 indikaattoria

3

tuotehakemisto

Tuotehakemisto

Sterilointi – Bowie Dick
VIITENRO

Kuvaus

Määrä

Sivu

2310

TST Bowie Dick -testipakkaus sterilointilaitteille, joiden
käyttölämpötila on 121–124 ˚C ja käyttöaika 8–8,3 min

20 pakkausta

6

2352

TST Bowie Dick -testipakkaus sterilointilaitteille, joiden käyttölämpötila on 134–137 ˚C ja käyttöaika enintään 3,5 min

20 pakkausta

6

2358

TST Bowie Dick -testipakkaus Eschmann Little Sister 3
Vacuum- ja SES 2000 Vacuum -laitteille

10 pakkausta

7

2365

TST Bowie Dick -testipakkaus Prestige Medical -laitteelle (22, 16 ja 11 litraa)

10 pakkausta

7

6536

TST Bowie Dick -testipakkaus Getinge GE 224 c Vac- ja
Citomat 164 V -laitteille

20 pakkausta

7

2356

TST Bowie Dick -testipakkaus W&H Lisa MB 17/22 -laitteille

10 pakkausta

7

2352

TST Bowie Dick -testipakkaus Matachana M20 - B -laitteelle

20 pakkausta

7
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Sterilointi – Helix- ja kuormitustestit
VIITENRO

Kuvaus

Määrä

Sivu

3780

TST Helix -testi, käyttölämpötila 132–137 ˚C ja
käyttöaika enintään 3,5 min

1 Helix-testi / 250
indikaattoria

7

3777

TST-kuormitustesti, käyttölämpötila 134 ˚C / 4 min tai
käyttölämpötila 121 ˚C / 12 min

1 Helix-testi / 400
indikaattoria

8

3778

TST-kuormitustesti, käyttölämpötila 134 ˚C / 5,3 min
tai käyttölämpötila 121 ˚C / 15 min

1 Helix-testi / 400
indikaattoria

8

3779

TST-kuormitustesti, käyttölämpötila 134 ˚C / 7 min tai
käyttölämpötila 121 ˚C / 20 min

1 Helix-testi / 400
indikaattoria

8

3783

TST-kuormitustesti, käyttölämpötila 134 ˚C ja
käyttöaika 3,5 min

1 Helix-testi / 400
indikaattoria

8

2445

Formaldehydikuormitustesti

1 kuormitustesti ja
200 indikaattoria

3

Sterilointi – Indikaattoriliuska / Puuvillaliuskat
VIITENRO

Kuvaus

Määrä

Sivu

2385

Anturin kemialliset indikaattoriliuskat, käyttölämpötila 121–
137 ˚C vakiomallisessa Bowie Dick -pyyhepakkauksessa

50 liuskaa

6

9053

Puuvillaliuskat vakiomallisessa pyyhepakkauksessa

36 liuskaa

7

Kuvaus

Määrä

Sivu

2317

Emuloivat TST Control™ -indikaattorit, 134 ºC / 3,5
min

200 indikaattoria

9

2340

Emuloivat TST Control™ -indikaattorit, 134 ºC / 3,5 min

100 indikaattoria

9

3727

Emuloivat TST Control™ -indikaattorit, 134 ºC / 3,5
min Itsekiinnittyvät

100 indikaattoria

9

2341

Emuloivat TST Control™ -indikaattorit, 134 ºC / 4 min ja
121ºC / 12min

100 indikaattoria

9

2302

Emuloivat TST Control™ -indikaattorit, 134 ºC / 5,3 min ja
121ºC / 15min

200 indikaattoria

9

2342

Emuloivat TST Control™ -indikaattorit, 134 ºC / 5,3
min ja 121ºC / 15min

100 indikaattoria

9

3726

Emuloivat TST Control™ -indikaattorit, 134 ºC / 5,3
min ja 121ºC / 15min Itsekiinnittyvät

100 indikaattoria

9

3725

Emuloivat TST Control™ -indikaattorit, 134 ºC / 7 min
ja 121ºC / 20 min Itsekiinnittyvät

200 indikaattoria

9

3760

Emuloivat TST Control™ -indikaattorit, 134 ºC / 7 min
ja 121ºC / 20 min

200 indikaattoria

9

3702

Emuloivat TST Control™ -indikaattorit, 134 ºC / 9 min

200 indikaattoria

9

3706

Emuloivat TST Control™ -indikaattorit, 134 ºC / 18 min

200 indikaattoria

9

2375

Emuloivat TST Control™ -indikaattorit, 134 ºC / 4 min
ja 121ºC / 12 min

200 indikaattoria

9
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VIITENRO

tuotehakemisto

Sterilointi – TST-indikaattorit, luokka 6
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Sterilointi – Formaldehydi/MVI ja EO
VIITENRO

Kuvaus

Määrä

Sivu

2401

Formaldehydi-indikaattorit

100 indikaattoria

3

2402

Formaldehydikäsittelytunnisteet

250 tunnistetta

3

2563

MVI-etyleenioksidi

250/500 indikaattoria

4

2551

MVI-höyry

240/480 indikaattoria

8

2501

Höyryliuska

200 indikaattoria

4

2420

Etyleenioksidi-integraattorit

100 indikaattoria

4

2421

Etyleenioksiditunnisteet

1000 tunnistetta

4

Sterilointi – Kontrolliputket
VIITENRO

Kuvaus

Määrä

Sivu

7301

Brownen kontrolliputket, tyyppi 1, musta tunniste,
nestesterilointi, 121 ºC / 15 min

100 putkea

10

7302

Brownen kontrolliputket, tyyppi 2, keltainen tunniste,
134 ºC / 3 min

100 putkea

10

7303

Brownen kontrolliputket, tyyppi 3, vihreä tunniste,
kuumailmasterilointi, 160 ºC / 60 min

100 putkea

10

7304

Brownen kontrolliputket, tyyppi 4, sininen tunniste,
kuumailmasterilointi, 180 ºC / 12 min

100 putkea

10

7305

Brownen kontrolliputket, tyyppi 5, valkoinen tunniste,
kuumailmasterilointi, 160 ºC / 120 min ja 180ºC / 35min

100 putkea

10

VIITENRO

Kuvaus

Määrä

Sivu

3301

Gamma-/elektronitunnisteet

1000 tunnistetta

4

tuotehakemisto

Tuotehakemisto

Sterilointi – Gamma-/elektronitunnisteet
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Dokumentointi Ja Tietojen Kirjaaminen
VIITENRO

Kuvaus

Määräy

Sivu

3788

Arkistointikirjekuoret

Yksi tuote

11

3789

Dokumentointitarra

500 tarraa per rulla / 11
24 rullaa per pakkaus

3790

Tarrakiinnitin

Yksi tuote

11

5017

Kaksipuolinen TST Control™ -tarra

200 tarraa

11

5006

Moniosainen TST Control™ -tarra

1500 tarraa

11

N/A

Prosessi-indikaattoritarrat

N/A

11

Biologiset Monitorit / Indikaattorit Ja Lisävarusteet
VIITENRO

Kuvaus

Määrä

Sivu

5

2232

Höyryprosessit 10

100 yksikköä

12

2236

Höyryprosessit 10

6

100 yksikköä

12

2233

Etyleenioksidiprosessit

100 yksikköä

12

2241

Kolmen lämpötilan inkubaattori 37 ˚C, 57 ˚C tai 60 ˚C

Yksi tuote

12

Kuvaus

Määrä

Sivu

0162

Höyryprosessissa käytettävä indikaattoriteippi 18 mm
(3/4") x 50 m

48 rullaa/pakkaus

13

0163

Höyryprosessissa käytettävä indikaattoriteippi 24 mm
(1") x 50 m

36 rullaa/pakkaus

13

0167

Höyryprosessissa käytettävä indikaattoriteippi (sininen)
18 mm (3/4") x 50 m

48 rullaa/pakkaus

13

0168

Höyryprosessissa käytettävä indikaattoriteippi (sininen)
24 mm (1") x 50 m

36 rullaa/pakkaus

13

0151

Etyleenioksidiprosessissa käytettävä teippi 18 mm
(3/4") x 50 m

48 rullaa/pakkaus

13

0160

Peiteteippi 18 mm (3/4") x 50 m

48 rullaa/pakkaus

13

0161

Peiteteippi 24 mm (1") x 50 m

36 rullaa/pakkaus

1
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VIITENRO

tuotehakemisto
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