AB101 Brugermanual
Til

DAMP Sterilisering ved 134˚C - 137˚C, op til 3.5 min

1.

Forvarm autoklaven ved at køre en komplet cyklus.

2.

Indsæt indikatoren i åbningen af låget på

8.

korrekt og muliggør hurtig og jævn dampindtrængning, vil
indikatoren være ændret fra gul til blå / lilla.

AB101-enheden, kontroller at
9.

indikatoren ikke falder ud (se diagram);

skal processen betragtes som mistænkelig.

indeholder synlig fugt eller damp. Lad enheden køle af med

(se venligst farvevejledningen nedenfor).
10. Opbevar enheden i 'åben' tilstand

Bemærk venligst: AB101 er designet og valideret til kun at

indtil næste brug. (se venligst

benyttes med de medfølgende indikatorer. Brug af anden

diagram).

indikator ugyldiggør testen.

11. Arkiver indikator resultatet
i det medfølgende arkivark,
på det tilhørende memory stick,
sammen med cyklus detaljerne. Hver indikator er forsynet med
selvklæbende bagside for at lette vedhæftning til arket. Derefter
arkiveres arket på et køligt, tørt og mørkt sted væk fra direkte
sollys.

Fjern toppen af AB101 ved at trykke
ned og drej mod uret.
For at lukke AB101 drej toppen
med uret mens du trykker ned.

4.

Hvis farveændringen ikke har nået en komplet blå / lilla farve,

sørg for, at enheden er tør og ikke
låget fjernet i 15 minutter efter en forudgående brug.

3.

Hvis autoklavens luft uddrivelse fungerer

Placer AB101 oprejst mellem
100 mm og 200 mm over

12. Enheden er valideret til brug med de medfølgende 400
indikatorer. Brug ikke enheden i mere end 400 cyklusser!

afløbet eller så tæt som det er
praktisk muligt, i en forvarmet tom
autoklave.
5.

Kør testcyklusen ved hjælp af det samme program som det der
skal anvendes til steriliserings processen, ved 134 ° C - 137˚C i
op til 3,5 minutter

6.

Opbevar ikke indikatorerne nær autoklaver eller nær stærke

Efter afslutningen af cyklussen skal AB101

produkter såsom rengørings- / desinfektionsmidler.

straks fjernes fra autoklaven. Eksponering til 134 ° C

Referencer

-137˚C i mere end 3,5 minutter, ugyldiggør testen. Bemærk:

Overholder ISO 11140-4 Type 2

Pas på, da AB101 kan være varm
og varmeresistente handsker SKAL benyttes.
7.

Fjern papir/test indikatoren fra AB101 og kontroller indikator
resultatet.

Opbevaringsbetingelser før og efter brug

Stærke farver - Høj opløsning - Let at læse
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Fejl
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