
 

DESCRIERE PRODUS Bowie Dick EC.STEAM 98.1 / E  de unică folosință 

 

Pachetul de testare Bowie Dick de unică folosință  

EC.STEAM 98.1 / E este compus din : ambalaj exterior (hârtie creponată) imprimat cu un indicator chimic 

potrivit pentru sterilizarea cu abur. Partea interioară este realizată din două straturi filtrante de hartie 

pură și indicatorul chimic pentru testul Bowie & Dick la mijloc. 

Ambalajul EC.STEAM 98.1 / E conferă o compactare constantă a ambalajul interior pentru a permite 

pătrunderea corectă a aburului prin porii hârtiei evitând astfel orice deterioarare a straturilor care 

formeaza produsul in sine.  

Toate materialele sunt potrivite pentru aplicatiile medicale. Pachetul de testare are un indicator chimic 

extern care se va colora in  gri/negru atunci când pachetul va fi procesat în ciclurile de sterilizare în 

autoclavă. Acest lucru permite identificarea pachetului procesat din cele neprelucrate. 

Fișa interioară prezinta caracteristici proprii pentru compozitia sa: dimensiunile sunt 12 x 12 cm,  partea 

din față este imprimată cu un  indicator de procesare sensibil la temperatură, timp și abur; iar partea din 

spate prezinta o foaia de înregistrare care  ofera operatorului spatii potrivite pentru completarea 

datelor.  

CARACTERISTICI 

Testul este conceput pentru a verifica indirect performanța echipamentului cu care se pune în contact 

materialul ce urmeaza a fi sterilizat cu agentul de sterilizare (abur).  

EC STEAM 98.1/E, conceput pentru controlul Bowie & Ciclul Dick, este potrivit pentru ciclurile de 

sterilizare cu abur la o temperatură de 134°C timp de 3,5 minute. 

 

PROCEDURA DE TESTARE 

· Asigurați-vă că autoclavul a efectuat ciclul de încălzire. 

· Puneți pachetul de testare în autoclavă cu indicatorul plasat în sus în centrul raftului de jos sau în zona 

cea mai critică. 

· Efectuați un ciclu complet de sterilizare la 134°C timp de aproximativ 3,5 min. 

· La sfârșitul ciclului aveti grijă: pachetul de test va fi fierbinte, se recomandă purtarea 

manusilor de protectie. 

· Deschideți pachetul de testare și îndepărtați foaia cu indicatorul chimic poziționată în centrul 

pachetului. 

 

 



 

INTERPRETARE 

· Când sunt respectate condițiile necesare pentru sterilizare, testul se va schimba de la galben la 

gri/negru care confirmă că au fost respectați parametrii pentru care a fost conceput, 

prin urmare, s-a atins sterilitatea în autoclavă. 

· Orice schimbare de culoare diferită de gri/negru indică o eroare în eliminarea corectă a aerului 

în interiorul autoclavei și că procesul nu a atins standardul de sterilitate. În acest caz se recomandă 

repetarea testului folosind un pachet nou. 

 

ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR 

· După proces, fișa de testare internă va fi completată în fiecare parte și arhivată corespunzător conform 

protocoale de sterilizare. 

· Rezultatele testelor vor fi înregistrate în mod corespunzător și păstrate la dispoziție pentru orice 

control. 

AVANTAJE 

· Test util datorită dimensiunilor sale. 

· Indicator de proces și fișă de înregistrare a datelor pe aceeași parte pentru o citire ușoară a rezultatelor 

și inregistrarea datelor 

· Necesar pentru: 

-lipsa de evacuare a aerului 

-orice posibilă infiltrare de aer 

-supraîncălzirea aburului 

 

AMBALARE 

Ambalaj primar: cutii care conțin 20 buc. 

Ambalaj secundar: cutie care conține 9 cutii a câte 20 buc./fiecare. 

Fiecare pachet de testare indică numele produsului, detaliile producătorului, numărul lotului, data 

expirării, ciclul de referinta, temperatura de funcționare proiectată, clasa indicatorului (clasa 2) și 

standardele de referință. 

 

 



 

DEPOZITARE 

A se pastra departe de surse de lumina/caldura si a se evita depozitarea in medii poluate. 

Nu depozitați pachetul de testare direct pe pereți și podea (produsul este sensibil la temperatură și 

umiditate). Rotiți stocul în consecință. Manevrati-l cu grija. 

 

OBSERVAȚII 

Nerespectarea instrucțiunilor de depozitare poate afecta performanța produsului. 

EC STEAM 98.1/E este un produs de unică folosință conceput doar pentru o singură utilizare. 

 

TERMEN DE VALABILITATE 

EC STEAM 98.1/E are o perioadă de valabilitate de 5 (cinci) ani de la data fabricației. 

Caracteristicile ambalajului rămân intacte atunci când sunt respectate instrucțiunile de conservare, 

utilizare și depozitare.  

RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR 

Pachetul de testare EC.STEAM 98.1/E este fabricat conform următoarelor norme: 

· UNI EN ISO 11140-1: 2009 „Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătății - Indicatori chimici - Partea 1: 

Cerințe generale" 

· UNI EN ISO 11140 – 3: 2009 „Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătății – Indicatori chimici – Partea 

3:  Indicatoare clasa 2 proiectate pentru a fi utilizate în testul de patrundere a aburului de tip Bowie-

Dick” 

· UNI EN ISO 11140 – 4: 2007 „Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătății - Indicatori chimici - Partea 

4: Indicatoare de clasa 2 ca alternativă la testul de tip Bowie și Dick pentru detectarea  patrunderii 

aburului ” 

· UNI EN ISO 285:2016 – Sterilizare – Sterilizare cu abur – Sterilizare mare 

· UNI EN 867-5:2004 – Sistem nonbiologic pentru utilizarea sterilizarii – Specificații pentru sistemul cu 

indicator și pentru dispozitivul de testare al procesului pentru testul de performanță al sterilizatorului 

mic de tip B și tip S 

În ceea ce privește standardele de mai sus, compania a delegat un laborator extern și calificat să 

Efectueze un  test de evaluare specific (Raport nr. 02/2015) pentru a confirma funcționarea corectă a 

produsului. 

Rezultatele arată o funcționarea perfectă a produsului EC.STEAM 98.1/E. 


