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6 مســتند ســازی اندیکاتور شــیمیایی کالس 
بخار   Para-Checks  

STCI-150 AI ECO کــد محصول :  
  اندیکاتــور شــیمیایی کالس/نــوع 6 بخــار Para-Checks  بــرای اتــوکالو هــای بخــار 

پــری وکیــوم و گراویــیت کــه در دمــای 134 یــا 121 درجــه ســانیت گــراد کار میکننــد، 

ــای 134  ــور در دم ــگ اندیکات ــر رن ــرای تغیی ــان الزم ب ــدت زم ــت. م ــده اس ــی ش طراح

درجــه ، 4 دقیقــه و در دمــای 121 درجــه، 15 دقیقــه اســت. ایــن اندیکاتــور پارامتــر 

هــای فشــار، دمــا، زمــان و بخــار را کنتــرل میکنــد و در صــورت وجــود شــرایط کامــل 

استریلیزاســیون از رنــگ زرد بــه قهــوه ای تیــره تغییــر رنــگ میدهــد.

ایــن اندیکاتــور بــا قابلیــت مستندســازی بــرای مراکــزی کــه نیــاز اســت پرونــده 

بیمــاران رهگیــری شــوند قابــل مســتند ســازی اســت. اطالعــات اســتریل را میتــوان بــا 

ــت. ــور نوش ــن اندیکات ــوکالو روی ای ــوص ات ــک مخص ماژی

نســخه اقتصــادی ایــن اندیکاتــور از رنــگ زرد بــه قهــوه ای تیــره تغییــر رنــگ میدهــد.  

ایــن اندیکاتــور را میتوانیــد بــا کــد STCI-150 AI ECO  ســفارش دهیــد.

قبل از استریلیزاسیون خطا صحیح

ویژگی ها :
بدون هیچگونه سرب و دیگر فلزات سنگین	 
یکبار مصرف	 
پشت چسب دار با قابلیت مستند سازی	 
مقرون به صرفه	 
 	EN ISO 11140 مطابق با استاندارد
تاریخ تولید و انقضاء برای 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 :

STCI-150 AI ECO تغییر رنگ از زرد به قهوه ای  تیره در

تارخ انقضا  :
36 ماه بعد از تولید

ایران کد: 2132620986220021

GTIN: 8719992310302

IRC: 9672789552869528

خصوصیات عملکرد :
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