
EL

Οδηγίες χρήσης
Δείκτης-ταινία ατμού χωρίς μόλυβδο
Μπλε δείκτης-ταινία ατμού χωρίς μόλυβδο

Περιγραφή προϊόντος
Ο δείκτης-ταινία ατμού χωρίς μόλυβδο αποτελείται από κόλλα, υπόστρωμα και γραμμές χημικού δείκτη. Η κόλλα είναι 
ανθεκτική και ευαίσθητη στην πίεση. Έχει σχεδιαστεί για χρήση σε περιτυλίγματα μίας χρήσης. Μετά τη διαδικασία 
αποστείρωσης ατμού, η ταινία έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει την προστασία των περιτυλιγμένων αντικειμένων και 
αφαιρείται εύκολα. Το υπόστρωμα αποτελείται από εμποτισμένο ημιρυτιδωμένο (κρεπ) χαρτί, σε κορεσμένη φυσική ή μπλε 
απόχρωση, και παρέχει την απαιτούμενη επιμήκυνση για τη διαστολή της συσκευασίας κατά την αποστείρωση. Οι 
γραμμές χημικού δείκτη θα εμφανίζουν οπτική αλλαγή χρώματος από μπεζ σε σκούρο καφέ/μαύρο όταν επιτευχθούν 
κατάλληλα επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίας. Ο δείκτης-ταινία ατμού χωρίς μόλυβδο συμμορφώνεται με το πρότυπο 
ISO 11140-1:2014 Τύπου 1.
Αυτό το προϊόν δεν κατασκευάζεται με λάτεξ από φυσικό καουτσούκ και δεν περιέχει μόλυβδο ή διαλύτες.

Ενδείξεις χρήσης
Ο δείκτης-ταινία ατμού χωρίς μόλυβδο προορίζεται για τη συγκράτηση των συσκευασιών αποστείρωσης και έχει εγκριθεί 
για τους ακόλουθους κύκλους αποστείρωσης ατμού.

Βαρύτητα
121 °C 30 λεπτά

Δυναμική απομάκρυνση αέρα (προκενό/SFPP)

132 °C 3 λεπτά
132 °C 10 λεπτά
132 °C 15 λεπτά
135 °C 3 λεπτά
135 °C 10 λεπτά

132 °C 3 λεπτά
132 °C 4 λεπτά
134 °C 3 λεπτά
134 °C 4 λεπτά
135 °C 3 λεπτά

Προβλεπόμενη χρήση
Ένας δείκτης-ταινία φυσικής/χημικής διαδικασίας αποστείρωσης είναι μια συσκευή μίας χρήσης που προορίζεται για 
χρήση από παρόχους υγειονομικής περίθαλψης για τη διάκριση μεταξύ αποστειρωμένων ή μη αποστειρωμένων 
μονάδων.
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Αφαιρέστε την ετικέτα προϊόντος και το πλαστικό υλικό συσκευασίας και τοποθετήστε το ρολό ταινίας σε συμβατό 
τροφοδότη ταινίας.*
Ξετυλίξτε ένα μέρος του δείκτη-ταινίας αποστείρωσης χωρίς μόλυβδο, αρκετά μακρύ για τη σφράγιση της 
συσκευασίας.
Τοποθετήστε το ένα άκρο του δείκτη-ταινίας αποστείρωσης χωρίς μόλυβδο στη συσκευασία και πιέστε με τα δάχτυλα 
κατά μήκος της ταινίας για να σφραγίσετε τη συσκευασία. ΜΗΝ ΤΕΝΤΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ.
Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 αν για τη μέθοδο περιτύλιξης συσκευασίας / το μέγεθος απαιτούνται δύο ή 
περισσότερες λωρίδες δείκτη-ταινίας για ασφαλές κλείσιμο. Μην αφήνετε ανοίγματα στις πτυχώσεις.
Όταν ο κύκλος αποστείρωσης ατμού ολοκληρωθεί, οι γραμμές χημικού δείκτη εμφανίζουν οπτική αλλαγή χρώματος 
από μπεζ σε σκούρο καφέ/μαύρο.
Όταν η αποστειρωμένη συσκευασία είναι έτοιμη για χρήση, ανοίξτε τη χρησιμοποιώντας άσηπτη τεχνική για να 
αποφευχθεί η μόλυνση του εσωτερικού περιεχομένου.

*Ο τροφοδότης πολλαπλής ταινίας (αριθμός εξαρτήματος TD-001) διατίθεται από την Crosstex

Κατά τη χρήση του δείκτη-ταινίας αποστείρωσης χωρίς μόλυβδο Crosstex για τη σφράγιση των περιτυλιγμάτων 
αποστείρωσης συνιστάται η τήρηση των γραπτών πολιτικών και διαδικασιών, των γραπτών οδηγιών χρήσης του 
κατασκευαστή για το περιτύλιγμα αποστείρωσης ή/και η τήρηση των οδηγιών του ANSI/AAMI ST79:2017 (Παράγραφος 9.5) 
σχετικά με τη σωστή χρήση και τοποθέτηση του δείκτη-ταινίας.
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Σημείωση: Ο δείκτης-ταινία ατμού χωρίς μόλυβδο Crosstex συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 11140-1:2014 Τύπου 1. 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα σε άλλα υλικά συσκευασίας, όπως περιτυλιγμένα προϊόντα και σακούλες. Ο 
δείκτης-ταινία έχει σχεδιαστεί για χρήση από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης για να συνοδεύει περιτυλιγμένες 
συσκευασίες, ώστε να υποδεικνύεται ότι η μονάδα έχει υποβληθεί στη διαδικασία αποστείρωσης και να γίνεται διάκριση 
μεταξύ επεξεργασμένων και μη επεξεργασμένων μονάδων. Μπορείτε να γράψετε πάνω στην επιφάνεια της ταινίας με 
ανεξίτηλο μη τοξικό μελάνι για την καταγραφή κατάλληλων πληροφοριών (π.χ. ημερομηνία, αποστειρωτής, περιεχόμενα, 
φορτίο/κύκλος).

Συνθήκες φύλαξης:

Διάρκεια ζωής: Αχρησιμοποίητο: 24 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής

AAMI ST79 2017 Παράγραφος 11.1.3 Δήλωση για τη διάρκεια ζωής: Η μονάδα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να 
καθορίζει πολιτικές και διαδικασίες για τον προσδιορισμό της διάρκειας ζωής. Η διάρκεια ζωής των αντικειμένων που 
αποστειρώθηκαν στη μονάδα εξαρτάται από τις περιστάσεις και πρέπει να βασίζεται στην ποιότητα του υλικού 
συσκευασίας, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις μεθόδους και τις συνθήκες μεταφοράς, καθώς και στην ποσότητα και τις 
συνθήκες χειρισμού.

Αντενδείξεις: Για την επικύρωση της διαδικασίας αποστείρωσης από τον τελικό χρήστη απαιτείται η χρήση άλλων 
πρόσθετων χημικών ή/και βιολογικών δεικτών και η παρακολούθηση των κατάλληλων παραμέτρων για τη διαδικασία 
αποστείρωσης πριν από την απελευθέρωση αποστειρωμένου φορτίου.

www.crosstex.com/resources

Μη καταψύχετε. Να φυλάσσεται μακριά από 
αποστειρωτικά και υπερβολική θερμότητα.

15 ºC

30 ºC <50%


