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اتوکالو  ماژیک 
STMK-BLUE/BLACK  : کــد محصول

تارخ انقضا  :
36 ماه بعد از تولید

ایران کد )رنگ آبی( : 2133910986220001

ایران کد )رنگ مشکی( : 2133910986220002

GTIN: 45732641677145

IRC: 7983536862678936

ویژگی ها :
ــته 	  ــف بس ــواع مختل ــتفاده در ان ــرای اس ــازک ب ــم ن قل

ــدی بن
ضد آب	 
در عــرض چنــد ثانیــه خشــک مــی شــود ، بنابرایــن 	 

بــرای کاربــران دســت چــپ، ایــده آل اســت.
جوهر بدون بو	 
ــدت 	  ــرای م ــد ب ــی توان ــود م ــک ش ــه خش ــدون اینک ب

ــد. ــوش بمان ــدون درپ ــی ب طوالن
از 	  مانــع  خــودکار  فشــار  تســاوی   :Airplane safe

نشــت قلــم در حمــل و نقــل هوایــی مــی شــود.
شفاف بودن رنگ	 
پالســما 	  و   STEAM، EtO، FORM بــرای  مناســب 

H 2 O 2
در رنگ های آبی و سیاه عرضه می شود.	 
 	ISO 554 مطابق با استاندارد

شرایط نگهداری  :
ــت 	  ــراد ( و رطوب ــانیت گ ــه س ــای اتاق)10-38درج در دم

ــی  ــد عفون ــیدکننده، ض ــل اکس 10-70% و دور از عوام
ــود. ــداری ش ــات نگه ــایر  مایع ــده  وس کنن

دور از نور خورشید نگهداری شود.	 
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نوشــتن روی محصــوالت ســاده اســت. امــا وقــیت محصــول خــایص 
ــته  ــانتیگراد داش ــه س ــای 134 درج ــا دم ــدن ب ــتریل ش ــه اس ــاز ب نی
ــخیت  ــد، کار س ــی کن ــل م ــوی را تحم ــالء ق ــار و خ ــاالی بخ ــار ب و فش
اســت ضمــن اینکــه مــواد نوشــتاری بایــد بــرای اپراتورهــا ســمی 

ــند. نباش
CSSD اســترداک بــرای اســتفاده در بســته بنــدی  ماژیــک هــای 
ــای  ــک ه ــن ماژی ــتند. ای ــب هس ــیار مناس ــیون بس ــای استریلیزاس ه
غیــر ســمی در دو رنــگ آبــی و مشــکی عرضــه میشــوند و نــوک 
ــف  ــای مختل ــا روی کاغذه ــته خوان ــک نوش ــاد ی ــرای ایج ــی ب نازک

ــد. دارن


