
 

 

Produktová specifikace 

STERICLIN® BOWIE-DICK HELIX TEST  

odpovídá normě DIN EN ISO 11140-4. Objektivně 

kontroluje odsávání vzduchu a průnik páry 

sterilizátorů s frakčním vakuem.  

 

KATALOGOVÉ ČÍSLO A BALENÍ 

SC613102, 1xPCD + 250 testů 

 

POPIS A PRINCIP TESTU 

Testovací systémy Stericlin® Bowie-Dick jsou vhodné 

pro velké sterilizátory podle DIN EN 285 a sterilizátory 

(typ B) podle DIN EN 13060.           

 

Systém se skláda ze zátěžového tělesa (PCD) a 

indikačního proužku, který je speciálně přizpůsoben 

pro toto PCD. PCD je vyrobeno z hliníku a má 

integrovanou spirálu z plastu. Lze použít pro 250 

sterilizačních cyklů 1. Každé PCD je tedy dodáváno s 250 

indikátorovými proužky. Sériové číslo (SN) PCD a 

dodaných indikátorových proužků jsou identické. Při 

plném průniku páry indikátor změní barvu. Indikátory 

Stericlin® neobsahují žádné těžké kovy ani toxické 

látky.  

ZPŮSOB POUŽITÍ 

Před zahájením testování předehřejte prázdný 

sterilizátor. Bowie-Dickův test se provádí v prázdném 

sterilizátoru se speciálním testovacím programem.  

 

 

 

• Vložte indikátorový proužek do 

kapsle ve směru šipek. tak, aby 

štítek a pole indikátoru 

směřovaly dovnitř. Šipky mají 

zůstat viditelné a směřovat 

nahoru.   

• Zašroubujte kapsli s proužkem do 

PCD až na doraz (ke každé 

jednotce je dodávána náhradní 

kapsle). 

• Umístěte test Stericlin® Bowie & Dick Helix do 

svislé polohy uvnitř sterilizátoru, např. na dno 

komory, nad odtokem prázdné a předehřáté 

komory nebo blízko dveří komory. 

• Spusťte program Bowie-Dick.  

• Expozice 1340C po dobu 3 – 3,5 min. 2 

• Odšroubujte plastový uzávěr a vyjměte 

indikátor. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Pozor na 

popáleniny - po sterilizaci je PCD velmi horký. 

• Vyhodnoťte indikátor a výsledky zaznamenejte 

do dokumentace. 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU 

Při plném průniku páry indikátor změní barvu z modré 

na růžovou. Neúplná změna barvy indikuje poruchu 

sterilizátoru. Po počáteční změně barvy se barva 

indikátoru již nezmění. Získáte tak zcela bezpečnou 

dokumentaci. 

 

Upozornění:  

Vyhodnocování výsledků autoklávovaného indikačního 

proužku drženého proti zdroji světla není vhodné, 

proto umístěte indikátorový proužek na jasný povrch. 

 

Poznámka : 

* 1) Po 250 aplikacích lze celé PCD bez obav 

zlikvidovat jako kovový šrot. 

* 2) Teplota a čas se mohou mírně lišit podle běžných 

tolerancí; viz EN 285 a EN 13060. 

 

SKLADOVÁNÍ 

V originálním obalu na suchém místě, při pokojové 

teplotě 15-27 0C. 

 

 



 

 

 

 

 

EXPIRACE 

Datum expirace a číslo šarže LOT je vyznačeno na 

obalu. 

 

 

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR 

 

 

 

 

ČR : JK-Trading, spol. s r.o., Křivatcová 421/5 

155 21 Praha 5, tel.:+420 257 220 760 

e-mail : praha@jktrading.cz 

SK : JK-Trading, spol. 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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