ProChem B-D LF110 – Indicador Químico Classe II
Testes para Autoclaves Gravitacionais com Remoção de AR

Prochem B-D LF121 – Folhas Avulsas
Catálogo # CI-BD110
100 / pkg
Expira 3 anos a partir da data de fabricação
Apenas uso industrial internacional
•
•
•
•

Folhas de teste individuais - uma deve ser colocada dentro de uma
pilha de toalhas cirúrgicas que são montadas de acordo com as
diretrizes da AAMI.
Tinta sem chumbo na folha de indicadores - Mais segura para o
pessoal médico e o meio ambiente.
Atende a teste de remoção de ar AAMI, EN-867-3 e ISO 11140.
Distintas, não reversíveis Mudança de cor azul a preto - fácil de
interpretar

Procedimentos para uso
•
•
•
•
•
•
•
•

Teste o esterilizador uma vez por dia.
Teste no início de cada dia. Um ciclo encurtado deve ser usado para pré-aquecer o sistema (ou seja,
omitir a fase de secagem). Se o esterilizador estiver em uso contínuo, o teste pode ser realizado a
qualquer momento, mas deve ser testado ao mesmo tempo todos os dias.
Coloque o pacote no suporte inferior na parte dianteira do esterilizador, perto da porta e sobre o dreno.
O teste é mais preciso quando nada mais está na câmara, então não use esse ciclo para esterilizar
itens ou embalagens. Outros itens neste ciclo podem invalidar o teste.
Execute um ciclo prévácuo seguindo os parâmetros impressos nas instruções do indicador. Você
pode eliminar a fase de secagem para economizar tempo sem afetar o teste.
Após o ciclo estar completo, remova o pacote e abra para examinar a folha indicadora. CUIDADO! O
pacote de teste ainda pode estar quente, então tenha cuidado ao manusear para evitar lesões.
Grave as informações necessárias na folha (ou em um livro de registro) e armazene para seus
registros.
O pacote de papel de filtro pode ser descartado em uma lixeira de papel.

Interpretando os resultados do teste
A FALHA é indicada por uma cor mais clara no centro do padrão que ao redor das bordas - falha do padrão
mudar completamente para preto. Uma PASS é óbvia por uma cor preta uniforme em todo o padrão da folha
indicadora.

