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INDICATOR STERILIZARE BOWIE DICK  - CARD  

 
  

DESCRIERE PRODUS  

Testul Bowie & Dick monitorizează eficacitatea îndepărtării aerului în sterilizatoarele cu abur cu vacuum.  

Proiectat pentru cicluri de 3,5 minute la 134° C / 4,0 minute la 132 ° C. 

Regulamentul aplicabil: ISO 11140-1: 2014 și ISO 11140-4: 2007 Clasificarea 

produselor: Clasa 1, în funcție de risc.  

Autorizare: Proiectat în conformitate cu standardele sistemului de management al calității ISO 13485: 

2003 / NS-EN ISO 13485: 2012.  

Caracteristici: Tip 2 Indicator chimic  

Culoarea inițială: violet  

Culoare finală: verde  

Dimensiuni: 89 mm x 48 mm x 0,33 mm Material: 

240 g / m2 carton laminat de o parte.  

Greutate: 1,2 g.  

Informațiile despre ciclu pot fi înregistrate pe spatele cardului.  

NOTĂ: Problemele de eliminare a aerului sunt prezentate ca schimbări de culoare eterogene, adică 

prezența culorii violete.  

100% fara metale grele toxice   

Condiții de mediu în timpul fabricării: 15-30 ° C (temperatura camerei), RH 30-80%.  

Conditii de depozitare: T = 10-30 ° C, RH 30-80%, depozitați în locul întunecat.  

Condiții de transport: Transport în închis și casete armate pentru a evita daunele. Transportul acestui lucru 

produsul nu reprezintă un risc pentru sănătate.  

Termen de valabilitate: 5 ani Ambalare: 

120 unități pe cutie.  

Informații mentionate pe ambalaj: codul și descrierea produsului, prezentarea, procesul de utilizare 

prevăzută, clasificarea în conformitate cu reglementările, instrucțiuni de utilizare, informații despre 

producător și date tipărite pe produs.  

  

Etichetarea: Imprimat pe produs: Codul produsului și descrierea, procesul destinat utilizarea, clasificarea în 

conformitate cu reglementările, informațiile producătorului, numărul lotului și data de expirare.  

Posibile piețe țintă: Sănătate, Industria alimentară, farmaceutică și medicală.  

Alte informații importante (opțional): Citiți cu atenție instrucțiunile produsului înainte de utilizare.  
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Notă: Când este necesar, limitele pentru parametrii fiecărui produs ar trebui să fie specificate.  

Descrierea riscurilor identificate și / sau previzibile care ar putea reprezenta un risc pentru produs Nu 

depozitați produsul în apropierea agenților de sterilizare. Nu expuneți acest produs la EO, la căldură 

uscată sau la orice proces de sterilizare altele decât abur.  

Nu folosiți card Bowie & Dick în aburul de deplasare gravitațională cicluri de sterilizare (în cazul în care nu 

există o fază pre-vid) sau de orice fel procese de sterilizare, altele decât aburul asistat în vid.  

Nu reutilizați sterilizatorul până când cardul nu si a  schimbat omogen culoarea indicată în produs.  

BD8948X Bowie & Dick Card de testare este proiectat pentru a monitoriza eficienta de evacuare a aerului a 

echipamentelor de sterilizare cu aburi vid care funcționează la 132-134 ° C, timp de 4 / 3.5 minute. Bowie & 

Dick Card de testare ar trebui să fie utilizat zilnic, după instalare sterilizatorului sau relocarea lui. Chemdye® 

Bowie & Dick Card de testare este format din un indicator chimic Clasa 2 fara metale toxice, imprimate pe un 

suport de 89 mm x 48 mm. Informații ciclului de sterilizare (data, ora, etc) pot fi înregistrate pe spatele 

indicatorului, astfel permițând o înregistrare permanentă a procesului.  

Dupa procesul de sterilizare modificările chimice ale indicatorului sunt:  de la CULOAREA VIOLET la VERDE.  

O schimbare a eterogena a culorii, adică prezența de culoare violet, indică prezența unui buzunar de aer in 

timpul ciclului de sterilizare indicând indicand un efect in proces.  

Chemdye® Bowie & Dick Card de testare trebuie să fie utilizat în fiecare zi înaintea primului ciclu de 

sterilizare. Un ciclu scurtat (de exemplu, omiterea fazei  de uscare post-vid).  

  

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE  

1. Introduceți cardul de test Bowie & Dick într-un suport adecvat sau similar,  cu partea indicatorului 

chimic orientată în sus in pozitie orizontală.   

2. Rulați ciclul nu mai mult de 3,5 min pentru. - 134 ° C / 4 min. - 132 ° C. Faza de uscare lungă poate 

determina indicatorul să se orienteze spre alte tonuri de verde uniform.  

3. După ce ciclul se termină, îndepărtați și examinați indicatorul chimic.  

4. Completati datele în partea din spate a cardului și păstrați-l   

INTERPRETAREA REZULTATELOR  

- test satisfăcător: schimbarea culorii in verde este uniformă. Acest lucru indică îndepărtarea 

adecvată a aerului din camera de sterilizare.  

- test nesatisfacator: Card prezinta resturi de culoare violet. Acest lucru este cauzat de  buzunare 

de aer în interiorul camerei și indică îndepărtarea incompleta a  aerului.  

În cazul în care cardul de test arată o schimbare de culoare de bază non-uniformă verde, opriți utilizarea 

sterilizator până în momentul repararii.   

AVERTIZARE!  

Nu utilizați un Bowie & Dick Card Test în alte tipuri de procese de sterilizare. DEPOZITARE  

Depozitarea Bowie & Dick Card de testare se va face într-un loc întunecat, 30 - 80% RH și 1-30 ° C. Bowie 

& Dick Card de testare este fabricat si conform ISO11140 părțile 1 și 4 standarde.  
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