KONTROLA MYTÍ A DEZINFEKCE
chemické testy TOSI

TOSI® - LumCheck- trubicový test
Chemický test pro kontrolu účinnosti mytí a čištění dutých nástrojů (laparoskopů, pevných
endoskopů) v mycích a dezinfekčních zařízeních (MDZ).
NÁZEV VÝROBKU
TOSI®-LumCheck - test
TOSI®-LumCheck - test device
®

TOSI -LumCheck Starter-Set

POČET KUSŮ V BALENÍ
25 indikátorů
nerezová trubice
s pouzdrem na test - 1kus
2 x 8303 + 1 x 8305

POPIS A PRINCIP TESTU:
Kovová testovací jednotka se připojuje na
trysku mycích strojů a simuluje proud vody
v dutém tělese. Testovací jednotka se skládá
z trubice a nerezové destičky s červenou
testovací skvrnou. Testovací skvrna je
patentována
(EP
0886778B1),
splňuje
požadavky na standardizaci a skládá se
z hemoglobinu, albuminu, fibrinogenu a
trombinu. Destička se vkládá do trubice, která
simuluje čištěný dutý nástroj. Destička
omezuje víření vody po povrchu trubice a tím
simuluje ztížení procesu mytí uvnitř dutých
nástrojů.
Indikátor TOSI® -LumCheck splňuje požadavky
normy ČSN EN ISO 15883.

KATALOGOVÉ ČÍSLO
8303
8305
8306

VYHODNOCENÍ TESTU:
Vyhovující výsledek: Na povrchu testu TOSI® LumCheck nejsou žádná viditelná rezidua,
tudíž se jedná o perfektní účinnost mycího,
resp. čistícího procesu.
Nevyhovující výsledek: Na povrchu testu jsou
viditelné
zbytky
fibrinu
a/nebo
krve.
K vyhodnocení použijte tabulku „TOSI stručný průvodce řešením problémů při
procesu mytí“.

POUŽITÍ:
Rozšroubujte kovovou testovací jednotku
a oddělte obě části od sebe.
Vyjměte v místě perforace z ochranné fólie
opatrně testovací destičku/test/ tak, abyste se
nedotkli testovací skvrny.
Vložte test do části testovací jednotky s užším
průměrem, zašroubujte a připojte na trysku
MDZ. Tu naplňte jako obvykle a odstartujte
program.
Po skončení programu vyjměte testovací
jednotku, rozšroubujte a vyjměte test.

SKLADOVÁNÍ: v uzavřené ochranné folii při
pokojové teplotě 2 až 25 ºC, mimo dosah
dezinfekčních prostředků a chemických látek
v plynném skupenství.
EXPIRACE: 1,5 roku od data výroby.

MOŽNOST VYZKOUŠENÍ A ZAPŮJČENÍ
RÁDI BYSTE KONTROLOVALI VAŠE MDZ, ALE NEJSTE SI JISTI ZDA JE PRO VÁS NÁŠ
INDIKÁTOR VHODNÝ? RÁDI VÁM INDIKÁTOR ZAPŮJČÍME K VYZKOUŠENÍ.

Pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce.
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