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Çok Parametreli Indikatör şeritler 

Çok parametreli İndikatörler 
The Chemdye® çok değişkenli indikatörler sterilizasyon paketlerinde ve/veya sterilatör içinde sterile edici ajanın ulaşmasının zor 
olduğu  düşünülen yerlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.  

Çok parametreli  İndikator Şerit 
CD201

Sonuç Referans Rehberi
İşleme girmemiş Başarısız İşleme girmiş ve Doğru

Çok Parametreli İndikatör çift şerit

Chemdye® CD201 buhar sterilizasyonunda paketin yerleştirildiği yerde kritik parametreleri kontrol etmek için kullanılan 
çok-değişkenli bir indikatördür. Chemdye® CD201, mavi Chemink® reaktif mürekkep baskılı selüloz substrattan ibaret olup, 
mürekkep 121 ºC (15 dk.) veya 134 ºC (3.5 dk.)’ye maruz kaldığında bariz bir şekilde siyaha dönmektedir. 

Chemdye® CD29, buhar sterilizasyona maruz kaldığında hafif sarıdan kahverengi / siyaha aşamalı dönen, üzerine Chemink® 
reaktif mürekkep baskılı selülozik substrat üzerindedir. Kimyasal indikatör yerçekimli ve vakumlu 121 ºC - 134 ºC'deki buhar 
sterilizasyon proseslerini  kontrol etmek için tasarlanmıştır.
CD29, paket içinde geniş bir alanı izlemek için  indikatör mürekkepli uzun bir şeritle basılmıştır. İndikatör merkezde zımbalıdır, 
dolayısıyla kısa bir indikatör elde etmek ve bilgi kaydının yapılabileceği bir alan oluşturmak için ayrılabilir.

Sonuç referans Rehberi
İşleme girmemiş Başarısız İşleme girmiş ve Doğru

Bir veya daha fazla sterilizasyon parametresi elde edilememiştir. Malzemeler steril 
olarak değerlendirilemez ve tekrar işleme alınmalıdır. Düşük buhar kalitesi veya 
yetersiz vakum olştuğunda bu sonuçlar sıkça görülür.

         Kurşun İçermez

 indikatör sunmaktadır.

Gelişmiş  ülkelerde birçok metal  tehlikeli  atık  olarak
 görülür.
Terragene® piyasa  için  %100  kurşun  içermeyen 
Chemink® mürekkepleri ile üretilmiş

 Chemdye® CD29 ve CD201 kullanmanın avantajları:
 Kritik sterilizasyon değişkenlerini algılama yeteneği (sıcaklık, buhar,
     ve zaman).   
    Sonuçları kontrol etmek için renk referans standardı.
 Chemink® mürekkepleri ile %100 kurşun içermeyen, daha 
    güvenli kullanım için tasarlanmıştır.

Bir veya daha fazla sterilizasyon parametresi elde edilememiştir. Malzemeler steril 
olarak değerlendirilemez ve tekrar işleme alınmalıdır. Düşük buhar kalitesi veya 
yetersiz vakum oluştuğunda bu sonuçlar sıkça görülür.

Sterilizasyon sonrası mürekkep en az 6 ay boyunca dönüşüm rengini korumaktadır.




