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تغییر رنگ :
تغییر رنگ از زرد به مشکی/ قهوه ای تیره

تارخ انقضا  :
36 ماه بعد از تولید

ایران کد: 2132620986220006

GTIN: 08719992310548

IRC: 5362432554163642

نواری دیک  بووی 
STBD-111 کــد محصول :  

ــه  ــن دغدغ ــوکالو مهمتری ــتگاه ات ــرد دس ــت عملک ــان از صح     اطمین
ســنجش  بــرای  اســت.  بیمارســتان  استریلیزاســیون  واحــد  مســئول 
عملکــرد دســتگاه هــای اتــوکالو روش هــای متنوعــی وجــود دارد 
ــواری  ــک ن ــووی دی ــور ب ــا، اندیکات ــن آن ه ــه تری ــه صرف ــرون ب ــه مق ک
ــول ۴  ــه ط ــه ای ب ــه لول ــتیل ک ــدر اس ــط هول ــا توس ــت. اندیکاتوره اس
ــپ  ــدرت پم ــزان ق ــور می ــن اندیکات ــوند. ای ــی ش ــتفاده م ــر دارد اس مت
ــد  ــی کن ــخص م ــوم را مش ــری وکی ــار پ ــوکالو بخ ــتگاه ات ــوم دس وکی
ــاد  ــوان ایج ــدم ت ــده ع ــان دهن ــور آن نش ــگ اندیکات ــر رن ــدم تغیی و ع
خــالء توســط اتــوکالو و یــا وجــود نشــی در واشــرها و یــا چمبــر اتوکالو 

ــت. اس

ویژگی ها :
بدون هیچگونه سرب و دیگر فلزات سنگین	 
یکبار مصرف	 
ــگ 	  ــه رن ــت ب ــدون بازگش ــی ب ــی دائم ــت بایگان قابلی

ــی ابتدای
بچ نامبر مشخص هر اندیکاتور	 
ــادوام از 	  ــده ب ــک نگهدارن ــط ی ــتفاده توس ــت اس جه

ــگ ــد زن ــتیل ض اس
بــرای 	  اســتفاده  قابــل  دار  چســب  پشــت  اندیکاتــور 

ســازی مســتند 
مقرون به صرفه	 
 	EN ISO 11140 مطابق با استاندارد
تاریخ تولید برای هر نوار	 
بســته بنــدی شــده در کیســه آلومینیومــی زیــپ دار 	 

ضــد آب

شرایط نگهداری  :
و 	   ) گــراد  ســانی  اتاق)10-38درجــه  دمــای  در 

رطوبــت 10-70% و دور از عوامــل اکســیدکننده، 
ضــد عفونــی کننــده  وســایر  مایعــات نگهــداری 

ــود. ش
دور از نور خورشید نگهداری شود.	 
پــس از اســتریل نگهــداری آن شــرایط ویــژه ای 	 

نــدارد.

خصوصیات عملکرد :

قبل از استریلیزاسیون

خطا پمپ وکیوم

خطا بخار و دما

صحیح
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