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sistemleri
Chemdye® PRO1 - PRO2
Yıkama ve dezenfeksiyon Gıda ve Sağlık endüstrisinde iki esas adımdır. Steril 
işlemede belitseldir: temiz değilse steril değildir, yani etkin temizlik olmadan 
dezenfeksiyon yapılmış sayılmaz.

GIDA ENDÜSTRİSi’ndeki temizlik kolay değildir. Gıda üretiminde kritik adımdır çünkü 
gıda güvenliğini korumak ve garantilemek kritik öneme haizdir. Tatmin edici 
olmayan temizlik işlemi bakteri gelişimine yol açabilir. Buna ilaveten gıda atıkları 
alerjen içerebildiğinden potansiyel olarak hassas kişilerde risk oluşturur. Dolayısıyla 
temizlik etkinliğinin takibi sağlık ve gıda emniyetinde kaza riskininin azaltılmasında 
yardımcı olur.
SAĞLIK KURULUŞLARI’ndaki steril işlem cerrahi alet ve medikal cihazlardaki enfeksiy
ona sebep olabilecek biyo-yükün uzaklaştırılması amacıyla düzgün ve tam temizlik, 
dekontaminasyon ve sterilizasyon işlemlerini kapsar. Düzgün temizlik ve akabindeki 
yüksek-seviye dezenfeksiyon garantisi için vücut sıvısı, doku, atık organik madde ve 

Cerrahi aletlerinizin düzgün temizliğindeki ilk adım tüm kan, vücut sıvısı ve dokuların 
kullanım sonrası hemen uzaklaştırılmasıdır. Bu temizlik yeterince yapılmaz ise 
dezenfeksiyon adıımında etkisizliğe sebep olabilir, çünkü kalan parçacıklar sonraki 
adımların etkinliğine engel olacaktır. Esnek endeskoplar veya cerrahi aletler düzgün 
bir şekilde işlenmez ise hastalar bir önceki hastadan kalan vücut sıvısı ve doku kontan
inantlarına maruz kalarak patojen geçişine sebep olur ve çok sayıda kişinin etkilen
mesine yol açar. 

Bundan ötürü temzlik takibi özellikle temizlenmesi, dezenfekte veya 
steril edilmesi zor olan esnek endeskoplar için esastır. 
Terragene® Chemdye® iki Hijyen İzleme Sistemi sunmaktadır: PRO1 ve PRO2. Her iki 
sistem yüksek absorpsiyon swaba sahip olup yıkama-dezenfektörler, ultrasonik 
yıkayıcılar, cerrahi aletler veya gıda ekipmanları gibi farklı yüzeylerden aynı etkinlikle 
numune toplanmasına izin verir. Swabın reaktif solüsyon karışımına batırılmasından 
sonra renk değişimi atık varlığına işaret eder ve bu durumda yıkama işlemi 
dezenefeksiyon adımında önce tekrar edilmelidir.

Chemdye® PRO1 sistemi yıkamadan sonra yüzeylerdeki ve erişilmesi zor yerlerdeki 
protein, alerjen ve indirgen ajanların tespit edilmesi için tasarlanmıştır. Bu sistem 
ayrıca cerrahi aletler üzerindeki kan atıklarını da tespit eder.

Chemdye® PRO2 sistemi düzgün olmayan temizlik sonrası kalan protein atıkları 
tespit ederek cerrahi aletlerin temizliğini kontrol etmek üzere tasarlanmıştır. 

Heriki Chemdye® Hijyen İzleme sisteminin avantajları
• Renk değişimindeki hassasiyetten ötürü kullanımı ve yorumlanması kolay, boyar
madde bağlayıcı solüsyon esaslı kolorimetrik reaksiyon temellidir. Ne kadar çok atık 
tespit edilirse renk değişimi de o kadar çabuk ve hızlı olmaktadır.
• ISO 15883 standartları altında üretilmiş olup HTM 2030 ve HTM 01-05 klavuzlarında 
belirtilen tavsiyeleri izler.
• Çabuk sonuçlar sayesinde hemen önlem alınarak üretim kayıpları veya sağlık 
sorunları engellenir.
• En az yatırım. Herhangi bir alet veya aksesuar gerektirmez.
• Kullanımı kolaydır. Personel eğitimi minumumdur.
• Özel laboratuvarlarda tehlikeli kimyasal madde pipetlenmesi gerektirmez.
• Yüksek hassasiyet. Düşük miktarda protein tespiti yapar.
• Cihazla birlikte gelen renk skalası ile temizlik tahmini karşılaştırma yolu ile yapılabilir.
• Sonuçlar izlenebilirdir.
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Temiz renk değişimi 

Yüksek hassasiyet

Reaksiyon mekanizması

PRO1 PRO2

1/NUMUNE ALIN

2/AKTİVE EDİN

3/İNKÜBE EDİN

 60 ºC’de 15 dakika inkübe edin.
NOTE:PRO2 Protein kaleminin

4/OKUMA YAPIN

PRO1 PRO2

Bireysel özelliklerine göre her iki sistemden birini seçebilirsiniz.

3 μg ‘a kadar protein tespiti 1 μg’a kadar protein tespiti 

Sonuç verme süreleri

İnkübasyon gerekmez. Sonuçlar
15 saniyede hazır

Sonuçlar 55 - 60 ºC’de inkübasyon
sonrası 15 dk’da elde edilir.

Amber renginden mavinin farklı 
tonlarına.

Yeşilden morun farklı tonlarına

Geniş spektrumlu yanıtlar. Yüksek 
sıcaklıklarda (55 - 60 ºC) inkübasyon 
solüsyonu boyar madde yanıtı 
proteinden proteine aynı kalır 
böylelikle oluşan renk numunedeki 
protein miktarının doğrudan 
yansıması şeklindedir. 

Seçici yanıtlar. Boyar maddenin 
proteine bağlanması protein 
karaktersitiğine bağlı olup bu sistem 
farklı proteinlere göre farklı yanıt 
verebilmektedir. Bu metot ile kan 
proteinlere karşı yüksek hassasiyet 
sağlanmıştır.

Biuret reaksiyon bazlıdır. Alkaline 
solüsyondaki bakır (Cu2+) iyonları 
proteinlerin peptit artıkları ile bir 
kompleks oluşturarak indirgenirler 
(Cu+). Alkaline solusyondaki 
bikinkoninik asit (BCA) Cu+ ile mor 
bir kompleks oluşturarak  belirli bir 
yüzeydeki protein kalıntı miktarı 
hakkında tahmin imkanı sağlar.

Bradford reaksiyon bazlıdır. Asidik 
koşullar altında Koamiz Brilliant 
Mavi boyar maddesi bazı protein 
kalıntıları ile (bazik ve aromatik 
amino asitler ile) mavi renkli bir 
kompleks oluşturur, bu sayede 
solusyondaki mevcut kompleks 
miktarı  protein konsantrasyonu için 
ölçülebilir hale gelir.

Temel özellikler

NOT: Bionova® IC10/20FR okuyucu inkübatör ile PRO1 veya PRO2 kullanarak 
kantitatif analiz yapabilirsiniz. Özel Bionova takip yazılımı ile yüzey temizliğine dair 
objektif kayıtlar tutabilirsiniz. 

Yüzeyden düzgün bir şekilde numune 
alın. Kuru yüzeylerde numune alıcısının 
kit ile beraber gelen nemlendiricisi ile 
nemlendirildiğinden emin olun.

Tutucuyu aşağı bastırarak aktive edin ve 
10 saniye boyunca sallayın.

inkübasyona ihtiyacı yoktur. 

Bionova® IC10/20FR oto okuyucusunu 
kantitatif analiz ve sonuçların kayded-
ilmesi için kullanın. Sonuçlar ayrıca 
kalem üzerindeki renk değişim rehberi ile 
de yorumlanabilir.


