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Kuru ısı sterilizasyonu termo-dirençli malzemeler için uygun bir yöntemdir. Bakteri 
yok edici etkisi ısı difüzyonu ve yük içinde varolan mikroorganizmaların oksidasyonu 
ile üretilir.
Kuru ısı, yağların, tozların (talk, silikon dioksit, çimento, vs) ve sökülemeyen metalik 
aletlerin sterilizasyonu için uygun bir yöntemdir.

Advantages
 Hazne içine yerleştirilecek malzemeler hakkında katı koşul gerekliliği yoktur.

 

sterilizasyonuna izin verir.

Kuru Isı sterilizasyon indikatörleri EN ISO 11140-1 Uluslararası Standartlar altında 
üretilir ve ISO 13485 ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri altında işleme alınır.
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Bacillus atrophaeus 106

Biyolojik
indikatörler

Tip 5 
IT30

Chemdye® dahili kullanım işlem indikatörleri
CD30    CD32    CD34
Tip 4 Tip 1

Dahili kullanım

Integron® integrator indikatör dahili kullanım
IT30
Tip 5
Integron® IT30 Entegratör indikatör 160 ve 180 °C arasında kuru ısı sterilizasyon 
işlemlerini kontol etmek için geliştirilmiştir. Kimyasal mürekkep Bacillus atrophaeus 
spor popülasyonu ölüm zamanına ulaştığında renk değiştirmek üzere geliştirilmiştir. 
Emniyetli bir sonuç Bionova® biyolojik indikatörlerin ölüm zamanı ile karşılaştırılabil-
ir. 

Grafik 106nominal popülasyona sahip biyolojik indikatör davranışıyla paralel 
entegratör performanı ve emniyet marjinini göstermektedir.

Gelişmiş ülkelerde bir çok metal tehlikeli atık olarak görülür. Terragene® piyasaya  %100 metal 
içermeyen Chemink® mürekkepleri ile üretilmiş indikatörler sunar. 

Chemdye® CD30, CD32 ve CD34 dahili kontrol şeritler sterilizasyon paketleri veya 
sterilizasyon haznesinin belirli bir alanında kullanmak üzere geliştirilmiştir. Dahili 
kontrol şeritler Chemdye® CD32 ve CD34 bilgi girişine izin verir ve böylelikle 
sterilizasyon ile ilgili bilgiler kayıt altına alınabilir.

Avantajlar

ve yorumlaması kolay.

® mürekkepleri ile üretilir  



Cintape® self-adhesive tapes for external use 
CT30
Type 1

Harici kullanım

Chemdye®  kendinden-yapışkanlı dokümantasyon etiketleri
CD33
Tip 1

Chemdye® harici kullanım kendinden yapışkanlı etiketler 
CD31    CD37
Tip 1
Chemdye® kendinden yapışkanlı etiketler sterilizasyon paketlerinin Kuru Isı 
sterilizasyon işlemine maruz kalıp kalmadığını işaretlemek için geliştirilmiştir.
Kendinden yapışkanlı etiketler sterilize edici ajan varlığında farklı renk değişimi 
gösterirler.

Avantajlar
 Farklı paket ve sarma türlerine, kumaş, kağıt veya plastik gibi, yapışma yeteneği

C

 

 

dayanıklı yüksek

Avantajlar

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

Chemdye® dokümantasyon etiketleri Class 1 işlem indikatör mürekkebi basılı bir 
satıra sahiptir. CD43 etiketleri çift yapışkanlıdır. Çift yapışkan teknolojisi kayıtlama 
amacıyla etiketlerin sterilizasyon paketilerinden kolay çıkarılmasına izin verir.CD33 
etiketler her satırında 12 basamağın olduğu 3 satır basabilen Chemdye® CG3 
etiketleme tabancası ile kullanılabilir.

Cintape® kendinden yapışkanlı bantlar Kuru ısı sterilizasyonuna maruziyet sonrası 
rengini değiştiren yüksek sadakatli kimyasal indikatöre hazidir. Paketlerin 
sterilizasyon işlemine maruz kalıp kalmadığını kolay ve çabuk şekilde anlaşılmasına 
imkan verir. Bu ürün farklı paketlerin kapatılmasında idealdir. Özel yapşkan 
formülasyonu geniş aralıkta yüzey tipleri için yüksek derecede yapışma sağlar ve 
sterilizasyon işlemi boyunca paketlerin bütünlüğünü ve sterilitesinin muhafafazasına 
imkan tanır.
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Product code DescriptionAppearance Units per 
package

Packaging

*Every effort has been made to ensure that the information in this flyer is correct at the time of going to press. Products described herein are subject to continuous development and improvement. Terragene® reserves the 
right to change these at any time. Actual colors may vary.
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