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ALET DEZENFEKTANI TEST STRİP TEKNİK SARTilAMESİ

- Test Strip|eri; Perasetik Asit içeren alet dezenfektanının aKif madde içeriğinin
Minimum Etkili Konsantrasyon "MEK" değerinin altında mı ya da üzerinde mi
olduğunu, renk dönümü ile net bir şekilde belirlenmesinde kullanılabilmelidir.

- Test Stripleri, alet dezenfektanl ile ayni marka olmalıdır.
- Test Striplerinin herbirinin üzerinde alet dezenfektanının ismi yazmalıdır.
- Test Stripleri ambalajı en az 25 adetlik olmah, orjinal ambalaj açıldığında,

herbir strip kullanımından sonra kapağın gecikmeden kapatılması halinde en
az 30 gün süre ile kullanılabilmelidir.

- Orjinal ambalajında ve 15 ila 30 o C aralığındaki ortamda tutulan test
striplerinin raf ömrü (miadı veya son kullanım süresi) en az 2 yıl olmalıdır.

- Test Striplerinin ambalajı üzerinde, alet dezenfektanının markası ile ismi,
kullanım ve değerlendirme şekli, üretim ve son kullanma tarihi yer almalıdır.
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