Hygiena
Medi-Check™

szybki i czuły test do wykrywania pozostałości protein
opis produktu
Test Medi-Check™ to szybki i łatwy sposób na dokładne monitorowanie stopnia
zanieczyszczenia powierzchni urządzeń medycznych, a także sprzętu
stomatologicznego i chirurgicznego, pomagający zapewnić bezpieczeństwo
użytkowników i jakość wyrobów. Test Medi-Check™ wykrywa wszelkie
pozostałości protein znajdujące się na powierzchni po myciu i dezynfekcji.
Aby przeprowadzić badanie należy pobrać wymaz z powierzchni, dodać
odczynnik, a w razie obecności pozostałości zawierających proteiny odczynnik
zmieni barwę na fioletową. Stopień zmiany barwy oznacza poziom
zanieczyszczenia powierzchni. Im większe zanieczyszczenie, tym szybciej
następuje zmiana barwy na fioletową i jej odcień jest ciemniejszy. Test
Medi-Check™ natychmiastowo weryfikuje czystość powierzchni, umożliwiając
w razie potrzeby wdrożenie odpowiednich działań korygujących.
podstawowe cechy i zalety
wyniki w ciągu 15-30 minut
(test wykrywa 3µg białka: po 30min w temp. 37°C lub po 15min w temp. 55°C),
należy zastosować dowolny inkubator;
łatwość interpretacji wyniku;
urządzenie typu „all-in-one”;
wstępnie nawilżony gazik ułatwia pobranie próbki;
test podlega 100% recyklingowi;
18-miesięczny okres przechowywania (w temp. 2-25°C)
sposób użycia i odczyt wyników

Medi-Check™ to test idealny dla placówek medycznych, producentów żywności,
Centralnych Sterylizatorni, Bloków Operacyjnych, Pracowni Endoskopowych
i sal zabiegowych.

błąd

pozytywny

obszary zastosowań

uwaga

odczyt wyników:

Należy we właściwy sposób, opisany w instrukcji, pobrać wymaz z badanej
powierzchni. Następnie zatrzasnąć probówkę, przełamać górną fiolkę i ścisnąć ją
palcami, żeby odczynnik spłynął na dno probówki, gdzie znajduje się próbnik
z wymazem. Potrząsnąć fiolką. Odczytać wynik testu zgodnie z instrukcją.

przechowywanie i okres przydatności

numer katalogowy i opakowanie

Przechowywać w temp. 2 - 25°C;
Okres przydatności:
na opakowaniu zbiorczym
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100 szt./ opakowanie

procedura Medi-Check

produkty powiązane

System SURE Plus
System SURE Plus wykorzystuje się do monitorowania higieny ATP. Jest to przyrząd wielkości dłoni,
łatwy w użyciu, bardzo czuły i w przystępnej cenie. System SURE Plus pozwala użytkownikom szybko
określić skuteczność mycia i stan higieny powierzchni w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zmniejszenia
ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego.

UltraSnap i SuperSnap
UltraSnap dokonuje pomiaru adenozynotrójfosforanu (ATP) na powierzchniach. SuperSnap
to najbardziej czuły tester ATP firmy Hygiena. ATP znajduje się w materii organicznej
powstałej ze wszystkich organizmów żywych; jego obecność powinna być znacznie
zmniejszona po myciu. Monitorowanie ATP zapewnia natychmiastowy i obiektywny pomiar
wydajności mycia. Wyniki testów przy pomocy testerów UltraSnap & SuperSnap mierzone są
w luminometrze System SURE Plus.

Endoswab
Endoswab umożliwia weryfikację czystości endoskopów oraz innych przyrządów wielokrotnego użycia,
posiadających miejsca trudnodostępne do mycia, np. wewnętrzne kanały. Tester posiada próbnik
z pianki absorbującej, dołączony do długiego elastycznego pręta. Po pobraniu próbki próbnik usuwa się
i wykorzystuje z testerami ATP firmy Hygiena. Endoswab zapewnia bezpieczeństwo użytkowania
endoskopów oraz pozostałych przyrządów wielokrotnego użycia a także skuteczność procedur mycia.

numer katalogowy i opakowanie
SS3H
US2020
SUS3000
ENDOSWAB

System kontroli mycia System SURE Plus ATP z oprogramowaniem SureTrend
Gazik UltraSnap do przecierania powierzchni
Tester SuperSnap ATP o wysokiej czułości
Endoswab - gazik do weryfikacji mycia endoskopów

1 szt./ opakowanie
100 szt./ opakowanie
100 szt./ opakowanie
100 szt./ opakowanie
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