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www.altonteb.com

تغییر رنگ :
تغییر رنگ از صورتی به سبز

تارخ انقضا  :
36 ماه بعد از تولید

ایران کد: 2132620986220049

GTIN: 08719992310333

IRC: 7429537658342934

ــی گرین برد بووی دیک کارت
STBD-118 کــد محصول :  

اطمینــان از صحــت عملکــرد دســتگاه اتــوکالو مهمتریــن دغدغــه 
ســنجش  بــرای  اســت.  بیمارســتان  استریلیزاســیون  واحــد  مســئول 
عملکــرد دســتگاه هــای اتــوکالو روش هــای متنوعــی وجــود دارد 

کــه آســان تریــن آن هــا اندیکاتــور بــووی دیــک کارتــی اســت.
ایــن اندیکاتــور بــرای تســت روزانــه دســتگاه هــای اتــوکالو بخــار پیــش 
ــی  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــوکالو را ب ــکاالت ات ــده و اش ــی ش ــال طراح خ
مشــخص میکنــد. ایــن اندیکاتــور بــرای دمــای 134 درجــه ســانیت 
گــراد و زمــان ســه و نیــم دقیقــه طراحــی شــده اســت. ایــن اندیکاتــور 
بــا طراحــی منحصــر بــه فــرد بــر خــالف بــووی دیــک هــای کارتــی مــی 
توانــد میــزان و عمــق فشــار بخــار و خــالء را مشــخص کنــد . بــووی 
دیــک کارتــی بــه همــراه هولــدر بایســیت اســتفاده شــود و بــدون 

ــت. ــتناد نیس ــل اس ــج آن قاب ــدر نتای هول

ویژگی ها :

بدون سرب و سایر فلزات سنگین	 
اندیکاتور یکبار مصرف	 
ــری 	  ــای پ ــوکالو ه ــت ات ــط جه ــتفاده فق ــل اس قاب

ــوم وکی
امکان مستندسازی دائمی پشت اندیکاتور	 
قابل استفاده توسط هولدر فلزی با دوام	 
مقرون به صرفه	 
 	EN ISO 11140 مطابق با استاندارد
تاریخ تولید و انقضاء روی هر اندیکاتور	 
شماره پیگیری منحصر به فرد	 

شرایط نگهداری  :
و 	   ) گــراد  ســانیت  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 :
در صفحه بعدی کامل توضیح داده شده است 
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