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Produktová specifikace  

CROSS-CHECKS F 
 
 

 

 

Kat. číslo a balení 
7533 Cross-Checks F                              250 ks 
 
Popis a princip testu: 
Cross-Checks F je bílý papírový proužek, který 
barevnou změnou znaku – písmena „V“ monitoruje 
správnou sterilizaci ve formaldehydových 
sterilizátorech. Cross-Checks F je vhodný pro použití 
ve sterilizátorech, kde je jako sterilizační médium 
použita plynná směs formaldehydu s vodní 
párou při teplotách do 80 °C a podtlaku až 90 kPa. 
Sterilizační cyklus probíhá cca 60-90 minut při 
koncentraci formaldehydu 1-2 %. 
 
Procesní charakteristika 
Indikátor se vkládá se sterilizovaným materiálem do 
sterilizátoru. Po správné sterilizační expozici 
indikátor nevratně mění barvu. Pro správnou změnu 
barvy musí být splněny všechny výše uvedené 
charakteristiky procesu sterilizace. 
 
Fyzická charakteristika 
Rozměry: délka 97 mm x šířka 16 mm. 
 
Barevná změna: 
Po expozici párami formaldehydu dochází ke změně 
barvy z purpurové na světle zelenou. 
 
Uváděné hodnoty expozice: 
Koncentrace formaldehydu 1-2 % s vodní 
párou při teplotách do 80 °C a podtlaku až 90 kPa a 
s trváním sterilizačního cyklu cca 60-90 minut.  
 
Skladování: 
V originálním obalu na suchém místě (relativní 
vlhkost 10-60 %) a při pokojové teplotě 15-27 °C.  

Expirace:  
2 roky od data výroby. 
 
Klasikace dle standardu: 
ČSN EN ISO15882, ČSN EN ISO11140-1, Typ 4. 
 
Obchodní označení 
SteriTec 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cross-Check F je chemický indikátor pro použití ve sterilizátorech 

sterilizujících nízkoteplotní párou a formaldehydem. 

 

 
 

 

Před expozicí 

 
Použití: 
1. Indikátor Cross-Checks F vložte společně se 

sterilizovaným materiálem do sterilizátoru. 
2.   Odstartujte zvolený sterilizační program.   
3. Po skončení sterilizačního cyklu indikátor vyjměte. 
4. Vyhodnoťte test a zaznamenejte do sterilizačního 

deníku. 
  
Hodnocení: 
Vyhovující sterilizace: 

Indikační značka „V“ zcela změnila barvu z purpurové 
na světle zelenou barvu. T.j. stejné barvy jako má šipka. 
To znamená, že obal byl vystaven účinku 
formaldehydu.   

Nevyhovující sterilizace: 
Indikační značka „V“ změnila barvu pouze částečně 
nebo vůbec ne. To znamená, že kontakt s 
formaldehydem byl nedostatečný nebo vůbec žádný. 
Nepoužívejte takto sterilizovaný materiál, zkontrolujte 
sterilizační zařízení  a zopakujte sterilizaci. 
 

  

 
 

 
  

  
 
Návod a další informace ke stažení: 
www.jktrading.cz  
 
Výhradní distributor: 
ČR:  
JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha 5, tel.: +420 
257 220 760, e-mail: praha@jktrading.cz  
SK:  
JK-Trading s.r.o., Dlhá 43, 900 31 Stupava,  
Kontakt: P.O.BOX 053, Pošta 49, 841 07 Bratislava, tel.: + 421 
264 774 591, e-mail: jk-trading@jk-trading.sk 
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