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FISA TEHNICA  

INTEGRATOR DE STERILIZARE CLASA 5 LAMINAT AUTOADEZIV  
  

Standarde conexe: ISO11140-1: 2014  

Aplicare: STERISTAR Integrator de sterilizare clasa 5 AUTOADEZIV pentru procese de 

sterilizare cu abur. Conceput pentru a evalua parametrii procesului de sterilizare cu un 

rezultat instant. Poate fi utilizat în toate sterilizatoarele cu abur ca monitor de ambalaj 

intern. Integratorul își schimbă culoarea rapid când se ating parametrii de sterilizare. 

Un indicator chimic intern trebuie plasat în / pe fiecare pachet de sterilizare pentru a se 

asigura că agentul de sterilizare a pătruns în materialul ambalat în interior.  

Utilizare: Controlul proceselor de sterilizare cu abur. Pentru uz extern. Condiții uzuale:  
- 3,5 minute la 134°C / 15 minute la 121°C  

- toți parametrii procesului de sterilizare – conform Raport analiza rezistometru Rev. 

(3)  

Caracteristicile produsului:  

Tip indicator chimic integrator,  

Benzi tipărite cu cerneală indicatoare.  

Dimensiune: 2,50 mm x 6,50 mm  

Culoare inițială: roz  

Culoare de referință pentru interpretare rezultatelor:  

- Rezultat invalid – un singur partrat si-a schimbat din roz in negru  

- Rezultat de sigutanta – 2 patrate si au schimbat culoare din roz in negru ,  

- Rezultat optim – toate cele 3 patrare de pe indicator si au schimbat culoarea in 
negru.  

100% fara metale toxice  

Condiții de mediu în timpul fabricației: 15-30 ° C (temperatura camerei), RH 10-  

40%  

Conditii de depozitare: T: 4-30 ° C, RH 10-40%, feriți-vă de lumina directă.  
  
  

Condiții de transport: Condițiile de depozitare trebuie respectate cu strictețe. Transport 
în cutii închise și armate pentru a evita deteriorările. Transportul acestui produs nu 
reprezintă un risc pentru sănătate.  
Mod de ambalare: 250 de benzi pe cutie.  

Valabilitate: 4 ani  
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Informații despre ambalaj: codul produsului și descrierea acestuia, procesul de utilizare 
prevăzută, instrucțiunile de utilizare, clasificarea conform regulamentului, numărul lotului 
și data de expirare.  

  

Alte informații importante (opțional)  

Citiți cu atenție instrucțiunile produsului pentru utilizare înainte de utilizare.  
  

Standard aplicat: ISO 11140-1  

Notă: Când este necesar, trebuie specificate limite pentru parametrii fiecărui produs.  
  

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

pentru produs:  

Nu depozitați produsele lângă agenți de sterilizare.  

Nu expuneți acest produs la căldură uscată, EO, H2O2 sau orice alte procese de sterilizare 
în afară de abur. Nu refolosiți sterilizatorul până când indicatorul nu s-a schimbat în 
culoarea indicată în produs.  
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