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Tip 1

 

Tip 1

Tip 1

Harici kullanım

Cintape® harici kullanım için kendinden-yapışkanlı bantlar
CT10

Cintape® kendinden yapışkanlı bantlar Etilen Oksit sterilizasyon işlemine 
maruz kaldıktan sonra rengini değiştiren yüksek sadakatli kimyasal 
indikatöre sahiptir. Hızlı ve kolay bir şekilde sterilizasyon işlemine maruz 
kalmış ve maruz kalmamış paketlerin teşhis edilmesine imkan verir. Farklı 
tür paketlerin etiketlenmesi için idealdir. Özel yapıştırıcı formülasyonu 
sayesinde farklı yüzeylere daha yüksek oranda tutunma sağlayarak 
sterilizasyon işlemi boyunca paketlerin bütünlüğünü korumaya yardımcı 
olur.

Chemdye® dokümantasyon için kendinden-yapışkanlı etiketler
CD13

Chemdye® ® tip 

teknolojisi arşiveleme için sterilizasyon paketlerinden etiketlerin kolay 
çıkarılmasına izin verir. 
CD13 etiketleri 3 satırlı ve 12 alfanümerik karaktere sahip Chemdye® CG3 
tabanca ile kullanılabilir.

Avantajlar

kolay yorumlanır.

® mürekkepleri ile üretilir.

Chemdye® harici kullanım için kendinden yapışkanlı etiketler 

çıkarılması ve tekrar yapıştırılması kolaydır.

Chemdye® kendinden yapışkanlı etiketler sterilizasyon paketlerini 
işaretlemek ve Etilen Oksit sterilizasyon işlemlerine maruz kalmış ve 
kalmamış olanları ayırt etmek için tasarlanmıştır. 
Kendinden yapışkanlı etiketler sterilize edici ajan varlığında farklı bir 
renk gösterir. 

Avantajlar

-
lara karşı dirençli, yüksek kalitede materyalden üretilmiştir.

verir.
® mürekkepleri ile üretilir.



Tip 4 / Tip 1

Tip 5

Dahili kullanım

Chemdye® dahili kullanım işlem indikatörleri

Chemdye® CD10, CD12, CD14 ve CD15 dahili kontrol şeritleri 
sterilizasyon paketleri veya sterilatör haznesi içinde belirli bir konumda 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dahili kontrol şeritler Chemdye® CD12, CD14 ve CD15 veri girişine 
imkan tanıyarak sterilizasyon döngüsü bilgilerinin şerit üzerinde 
kaydedilmesini sağlar.

Avantajlar

ve yorumlaması kolay.

® mürekkepleri ile üretilmiştir.

Dahili kullanım için Integron® entegratör indikatörleri

Integron® IT12 entegratör indikatör Etilen Oksit sterilizasyon işlemleri-
ni kontrol etmek için tasarlanmıştır. İki seviyeye sahiptir: Seviye 1 Etilen 
Oksite maruziyet bildirir. Seviye 2 ise entegrasyona işaret eder. 
Sterilizasyon işlemine ait tüm kritik parametreler (zaman, sıcaklık, nem 
ve Etilen Oksit konsantrasyonu) entegre olduğunda mor/kahve 
renginden yeşile dönen indikatör bölgesine haizdir. İkinci seviye 
indikatörün Etilen Oksite yanıtı teorik Bacillus atrophaeus spor 
popülasyonunun ölüm zamanına paraleldir.
Canlı renk değişimi Etieln Oksit işlemine maruziyetin hızlı teyidini 
sağlar.
İndikatör üzerindeki standart Seviye 1 ve Seviye 2 renk karşılaştırmasını 
basitleştirir. 
EO sterilizasyonun tüm kritik parametrelerine (zaman, sıcaklık, nem ve 
Etilen Oksit konsantrasyonu) yanıt verir.

® mürekkepleri ile üretilmiştir.
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CD12
EN ISO 11140-1  Class 1

Turns to                    or lighter

CD12130815 13.08.20 Contents                              Initials                                Date

EO

Turns to

or lighter

CD10
EN ISO 11140-1    Class 4

CD10150915
15.09.20

 CD15260515 05.2020EN ISO 11140-1  Class 4

Contenido /
Contents

Iniciales /
Initials

Fecha /
Date

Turns to

or lighter

Multi-variable indicator

 CD1526051505.2020 EN ISO 11140-1  Class 4

Contenido /
Contents

Iniciales /
Initials

Fecha /
Date

Turns to

or lighter

Multi-variable indicator

CD14290615 29.06.20EN ISO 11140-1  Class 1  

CD14

EO

Turns to                 or lighter

Contents                              Initials                                Date

CD1429061529.06.20 EN ISO 11140-1  Class 1  

CD14

EO

Turns to                 or lighter

Contents                              Initials                                Date

CD11
Turns to Green

Fecha/Date   Carga/Load   Esteril./Steril.

!"

Turns to          Green

CD13EO

EN ISO 11140-1
Class 5

IT12100615
10.06.20

EO
IT12
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Sipariş Bilgisi
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