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تغییر رنگ :
تغییر رنگ از زرد به سیاه

تاریخ انقضا  :
48 ماه بعد از تولید

ایران کد: 2132620986220001

GTIN: 08719992310401

IRC: 3113218796643957

PCD بخار اندیکاتــور شــیمیایی 
STLT-104 کــد محصول :  

    بــرای یــک ســیکل کامــل استریلیزاســیون، میــزان فشــار، وکیــوم و کیفیــت 
ــت  ــاز اس ــه نی ــی ک ــیکل های ــتند. در س ــده ای هس ــن کنن ــل تعیی ــار عوام بخ
ابزارهــا لومــن دار یــا ســایر لولــه هــا را اســتریل کنیــم بایــد از نفــوذ پذیــری بخــار 
در ســیکل عــادی اتــوکالو اطمینــان حاصــل کنیــم. PCD هــا بــرای شــبیه 
ســازی وضعیــت اســتریل لومــن هــا طراحــی شــده انــد. دســتگاه PCD  از یــک 
ــکیل  ــوم تش ــوش وکی ــر و درپ ــی مت ــر 3 میل ــه قط ــری ب ــم مت ــک و نی ــه ی لول
شــده اســت. اندیکاتــور بایســی ضمــن تــا کــردن از وســط در داخــل در پــوش 
قــرار گرفتــه و درپــوش بــه لولــه بســته شــود. و بــه همــراه ســایر ابزارهــا در 

ــود. ــتفاده ش ــتریل اس ــیکل اس س
نکتــه مهــم: بــرای اطمینــان از عــدم نشــی واشــرهای دســتگاه PCD  میتــوان 
آن را داخــل ظــرف آب توســط ســرنگ 50 میلــی لیتــری تســت کــرد. در صــورت 

نشــی، حبــاب هــای هــوا از دســتگاه خــارج خواهــد شــد.
ایــن اندیکاتــور پشــت چســبدار بــوده و بــه راحــی در دفاتــر مستندســازی قابل 

ــتفاده است. اس

ویژگی ها :

فلــزات 	  دیگــر  و  ســرب  گونــه  هیــچ  بــدون 
ســنگین

نوار یکبار مصرف	 
قابل استفاده با  هولدر تفلون بادوام	 
قابلیت مستند سازی	 
مقرون به صرفه	 
 	EN ISO 11140 مطابق با استاندارد
تاریخ تولید و انقضاء روی هر اندیکاتور	 

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 خالء

خطا بخار و دما

صحیح
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