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5 پشــت چســبدار  اندیکاتور شــیمیایی کالس 
بخار  Combi-Checks

STCI-108 کــد محصول : 
   اندیکاتــور شــیمیایی کالس 5 بخــار چنــد منظــوره پشــت چســبدار 
بــرای اســتفاده در دســتگاه استریلیزاســیون بخــار   Combi-Checks
کــه در دمــای 121 یــا 134 درجــه ســانتیگراد کار مــی کند، طراحی شــده 
اســت. در صورتیکــه اندیکاتــور طبــق دســتورالعمل مورد اســتفاده قرار 
گیــرد، تغییــر رنــگ اندیکاتــور شــیمیایی نشــان دهنــده درســت بــودن 

شــرایط استریلیزاســیون بخــار طبــق اســتاندارد ISO 11140  اســت.
در  آن  عملکــرد  نحــوه  در   6 بــا   5 کالس/نــوع  اندیکاتــور  تفــاوت 
ــار و  ــای بخ ــر ه ــوع 5 پارامت ــور کالس/ن ــت. اندیکات ــار اس ــوکالو بخ ات
دمــا و زمــان را همزمــان انــدازه گیــری میکنــد در حالیکــه در نــوع 6 
ــت در  ــوان گف ــوند. میت ــری میش ــدازه گی ــتقل ان ــا مس ــر ه ــن پارامت ای
صورتیکــه اندیکاتــور بیولوژیــکال در دســترس نباشــد میتوانــد از نــوع 

ــرد. ــگاه ک ــت ن ــین موق ــوان جانش ــه عن 5 ب

ویژگی ها :
بدون هیچگونه سرب و دیگر فلزات سنگین	 
نوار یکبار مصرف	 
پشت چسبدار	 
مقرون به صرفه	 
 	EN ISO 11140 مطابق با استاندارد
تاریخ تولید و انقضاء روی هر اندیکاتور	 
ــپ 	  ــی زی ــه آلومینیوم ــده در کیس ــدی ش ــته بن بس

دار ضــد آب

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.
اندیکاتورهــای اســتفاده نشــده را در بســته بنــدی 	 

مخصــوص خــود نگهــداری کنیــد.

تغییر رنگ :
تغییر رنگ از زرد به مشکی

تارخ انقضا  :
36 ماه بعد از تولید

ایران کد: 2132620986220017

GTIN: 8719992310616

IRC: 6606281070318394
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