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Kod                                       Numune rengi                          Zorluk seviyesi

CDWA1
CDWA2
CDWA3
CDWA4

Sarı
Yeşil
Mavi
Pembe

Düşük
Orta
Yüksek
Çok yüksek

Chemdye® Yıkama indikatörleri
CDWA1  CDWA2  CDWA3  CDWA4   

Yıkama yok                                  Kısmi yıkama                                  Tam yıkama

CDWA4
Cleaning indicator
ISO/TS 15883-5

CDWA4150115          01.2020

OK

CDWA4
Cleaning indicator
ISO/TS 15883-5

CDWA4150115          01.2020

OK

CDWA4
Cleaning indicator
ISO/TS 15883-5

CDWA4150115          01.2020

OK

CDWA4
Cleaning indicator
ISO/TS 15883-5

CDWA4150115          01.2020

OK

etkinlik testleri
yıkama

İndikatörler

Medikal alet ve malzemelerin temizlik ve yıkama süreç kontrolü son derece önemlidir 
çünkü sonuç sonrasında yapılan dezenfeksiyon ve/veya sterilizasyon işleminin 
başarısını etkiler.

Termodezenfektör makineleri için yıkama indikatörleri sıcaklığı stabil olan 70 x 30 
mm sentetik destekten oluşur. İndikatörler özel olarak kombine edilmiş renkli 
organik bileşenlerdir. CDWA indikatörlerin formülasyonu temizlik / yıkama işlem 
sonucunu etkileyen tüm faktörleri tespit eder. CDWA indikatörleri temizlik işlemleri-
nin rutin takibinde kullanılabilir ve farklı yıkama ve termodezenfeksiyon konfigu-
rasyonlarına göre otomatik makinelerdeki yıkama etkinliğini izler.
CDWA yıkama sistemi farklı yapışma karakteristiklerine göre 4 farklı seviye sunarak 
yıkama etkinliği için farklı zorluklar gerçekleştirmesine imkan tanır.
CDWA’nın 4 tipi de ISO/TS 15883 bölüm 5’te verilen test numunelerine göre valide 
edilmiştir.

Avantajlar

Depolama esnasında yapışma ve polarite özellikleri
değişebilen doğal numune düzeneklerine karşı sabit  
temizleme özellikleri sunar
İndikatör toksik değildir. 
Yıkama sürecindeki hataları açığa çıkararak yüksek
düzeyde güvenirlik sağlar.
Organik formülasyona sahip olduğundan uzun
raf ömrüne sahiptir.
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CDWA4

CDWA4

CDWAH

Yıkama performans testleri için yıkama indikatörü
Zorluk seviyesi çok yüksek. Yıkama işlem sonucunu
etkileyen tüm faktörler tespit eder.
Ebat: 70 x 30 mm.
İlk renk: Pembe
Sonuç: Pembe organik maddelerin eliminasyonu.

CDWA için Tutaç, paslanmaz çelik
tekrar kullanılabilir, yüksek direnç ve sağlamlık
Taban: 32 mm en, 72 mm uzunluk, arka tarafı iğneli
Sepet: 32 mm en, 37 uzunluk, 7 mm kalınlık.
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* ® reserves the 
right to change these at any time. Actual colors may vary.

Ürün kodu AçıklamaGörünüm Kut başı
adet

Paket
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