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Fiyat

Tanrmlayrcr Firma ve
UBB

1 STERiLiZASYON VE OTOKLAV
BANDI

2s0 ADET

2 BUHAR iNDiKATORU 25000 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):
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Buhar Otoklavr Maruziyet lndikat6r Bandr Teknik $artnamesi

1. Maruziyet indikatdr bandr, buhar otoklavrnda iglem gdrmUg paketleri iglem
gdrmeyenlerden ayrrt etmek amacryla kullanrlabilmelidir.

2. lsrya maruz kaldr$rnda bant iizerinde gdzle kolayhkla fark edilebilen renk
degigimi gOzlenmelidir.

3. Bohga ve paketlerin drgrna yaprgtrrrlmah, bohga kapatma gorevini de yerine
getirmelidir.

4. Krep yaprsryla esnek ve kopma direnci yUksek olmalrdrr.
5. Metal, porselen ve cam y0zeylere kolayca yaprgabilmelidir.
6. Yaprgtr$r yrizeyden kolayca qrkarrlabilmeli, sokulduounde iz ve atrk

brrakmamalrd rr.

7. Uzerine yazr yazrlabilmelidir.
8. Otoklav bantlan birbiri [izerine yaprgmayacak gekilde ayrr ayrr jelatinlerde

paketlenmig olmahdrr .

9. Otoklav bandrnrn uzunlulu en az 40 (ktrk) metre olmaltdtr.
10. Otoklav bandrnrn eni en az '19 (ondokuz) milimetre olmaltdtr.
11.Raf 6mrU en az 18 ay olmahdrr.
12.Normal oda gartlannda (15-30"C, %30-60 nem) saklanabilmelidir.
l3.Rulonun uzerinde son kullanma tarihi yazrlr olmaltdtr.
't4.EN867-1, EN867-2, 1SO11140-1, AAMI 5T-60 standartlanna, ClassA, Classl

srnrfrna uygun olmalrdrr.
15. Uriin numuneye gdre de$erlendirilecektir.
l6.Maruziyet indikatdr bandr otoklava girmeden oda tststnda renk

degigtirmemelidir.
17.UrUn otoklava girmeden ortam tststnda renk deligtirmemelidir.
1 8. UrUn yaprgtr n ld r g r alanda iz bt rakmamahd t r.

I



xinnvas.q.r iNoix,q,ron rrxtiK ;ARTNAwIBSi

1- Uriin tam sterilizasyon igin gerekli olan 3 parametreyi (tst, zaman ve doygun buhar) kontrol edecek

nitelikte olacaktrr.

2- 118"C (245'F) den l38oC (280'F) e kadar olan tlim gravite ve 6n vakumlu buhar otoklavlannda

paket kontroliinde kul lanrlmahdrr.

3- indikatoriin iist kaplamasr buharr belli bir hrzda igeriye verebilecek ka$rt polimerik filmden

yaprlmrg olmahdrr.

4- indikatoriin boyutlarr 2*5 cm olmah, biyolojik indikatdre en yakm sonucu vermelidir.

5- indikatdr buhar srrasrnda olugan neme kargr bariyer olugturan aliiminyum folyodan yaprlmrq

olmahdrr.

6- Ozeltablet igindeki kimyasal maddenin ilerlemesi pencereden izlenebilmelidir.

7- indikat6r koyu renge ddnerek (accept) penceresine gegmeli gegmezse sterilizasyonda gerekli

gartlarrn sa[lanmadr[r anlaqr lmahdrr.

8- Yetersiz sterilizasyonda koyu renk (rejekt) penceresinde kalmahdrr.

9- Kimyasal madde non-toksik olmah, steril olan malzemeye transfer olsa bile herhangi bit zarar

vermemelidir.

l0- Sterilizasyondan sonra renk de[iqimi 6 ay sabit kalmah kayrt olarak saklanabilmelidir.

I 1-Normal oda gartlarrnda (15-30' C,oh35-60 nem) (<% relatif-bapll-nem) saklanabilmelidir'

12- Raf 6mrii iiretim tarihinden itibaren 5 yrl olmahdrr.

13-93l4}1EEC Ydnetmeliline gdre Class 5 olarak smtflanmaltdr.

14- indikatdrler toksik madde ve kurqun igermemelidir.

l5-Urtin sterilizasyondan sonra rsr ve nemden etkilenerek form bozuklu[una upramamahdtr'

l6- indikatdrlerle birlikte renk de[i;im tablosu verilmelidir.

l7- Denenmek tizere numune verilecektir.
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