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sterilizasyon
işlemleri

Kimyasal İndikatörler 
Formaldehit

Formaldehit aşağıda veirlen ısı-duyarlı mazlemelerin Etilen Oksit sterilizasyonuna 
alternatif olarak kullanılır:

 Laparoskopik cerrahi aletleri
 Ventilatör aletleri
 Optamoloji aletleri
 Kateterler
 Bağlayıcı borular
 Akış sensörleri
 Optik sistemler
 Endoskop telleri
 Pnömatik motorlar
 Laparoskopik forsepler
 Rijit endoskoplar

Avantajlar
 Havalandırmaya ihtiyaç duymaz
 Her çeşit ısı-duyarlı malzeme ile uyumludur.
 Buhar sterilizasyon işlemlerinde kullanılan paketler ile uyumludur.

Tüm formaldehit sterilizasyon kontrol ürünleri ISO 13485 ve ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemleri altında üretilir.



AvantajlarChemdye® Cintape®
Harici kullanım için kendinden yapışkanlı etiket ve bantlar
CD51   CD57   CT50
Tip 1

CD53
Tip 1

Harici kullanım
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Cintape® bantlar ve Chemdye kendinden yapışkanlı etiketler Formaldehit 
sterilizasyonuna maruz kalmış ve maruz kalmamış paketleri ayırt etmek için geliştir-
ilmiştir.
Kendinden yapışkanlı bantlar ve etiketler sterilize edici ajan varlığında belirgin bir 
renk değişimi gösterirler.

 Farklı paket ve sarma türlerine, kumaş, kağıt veya plastik gibi, yapışma yeteneği
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Otomatik makineyle hızlı  etiketleme
 Çok düşük maliyet

Sterilizasyon işlem bilgi takibine imkan verir.
Parti no kayıtlarındaki hataları engeller.
Class 1 indikatör renk değişimi hassasiyetinden ötürü sonuçların
kolay yorumlanması
Chemdye® dokümantasyon sistem çift-yapışkan teknolojisi sayesinde
çıkarılması ve tekrar yapıştırılması kolay

% 100 metal-içermeyen Chemink® mürekkepleriyle üretilmiştir

Avantajlar

Chemdye® dokümantasyon için kendinden yapışkanlı etiketler

Chemdye® dokümantasyon etiketleri Class 1 işlem indikatör mürekkebi basılı bir satıra 
sahiptir. CD53 etiketleri çift yapışkanlıdır. Çift yapışkan teknolojisi kayıtlama amacıyla 
etiketlerin sterilizasyon paketilerinden kolay çıkarılmasına izin verir.CD53 etiketler her 
satırında 12 basamağın olduğu 3 satır basabilen Chemdye® CG3 etiketleme tabancası ile 
kullanılabilir. Bu ürünler ISO 11140-1 standartlarına göre üretilmiştir.

Tavsiye bilgiler
Sterilatör numarası  
Parti no
İşlem kimyasal indikatör
Sterilizasyon tarihi
Sorumlu personel ismi
Paket içeriği

Son kullanım tarihi

Orjinal                 İşleme girmiş
                                 ve doğru



Chemdye® dahili kullanım için işlem indikatörleri
CD50    CD52    CD54
Tip 1 / Tip 4

Avantajlar
 Çok pratik ve kullanımı kolay

 Kolay analiz ve yorumlama, kimyasal indikatördeki renk değişimi çok hassas

Düşük maliyet.
Chemink® mürekkepleri ile üretilir, 100% metal içermez.

Dahili kullanım

Tip 1 Chemdye® CD52 ve CD54 dahili kullanım şeritleri sterilizasyon paketleri veya 

Chemdye® CD52 ve CD54 dahili kullanım şeritler üzerine yazılmasına imkan tanır 

Tip 4 Chemdye® CD52 ve CD54 dahili kullanım şeritler istene parametre değerlerine 

® %100 metalden ari Chemink® mürekkepleriyle üretilir ve piyasaya arz 
edilir.


