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Test mytí  Getinge Wash Monitor 
Objednací  číslo: 200 503 864 600 

NÁVOD K POUŽITÍ  
Getinge  Wash Monitor je jednoduchý test určený k hodnocení a běžné kontrole efektivnosti během mycí fáze v nemocničních 
myčkách dle ČSN EN ISO 15883. 

1. Vložte Wash Monitor štítek do Wash monitor držáku (503864800)aby bylo testovací pole (červená skvrna) částečně viditelné.  
2. Umístěte držák s testovacím štítkem do síta s nečistými nástroji VŽDY TAK, ABY BYL ŠTÍTEK TESTOVACÍ SKVRNOU VZHŮRU . 

NIKDY DRŽÁK NEZAVĚŠUJTE NA OKRAJ SÍTA. V každém cyklu pozici měňte, volte odlišné umístění jak co do hloubky, tak co do 
výšky. Překrytá část testovací skvrny simuluje štěrbiny a přeložení nástrojů. 

3. Spusťte běžný mycí program. Doporučujeme sledování každé police myčky každý den a použití minimálně jednoho Wash 
monitoru v každé dávce pro běžné záznamy během dne. Držte se však národní legislativy. 

4. Na konci cyklu vyjměte Wash Monitor z držáku a zkontrolujte výsledky.  
5. Můžete také zaznamenávat umístění testu v myčce na Wash Monitor štítku voděodolným fixem. 

POZOR: Wash Monitor držák a Wash Monitor štítek mohou být po skončení cyklu horké. Vyjímejte opatrně. 

        

                                                                                                                            
          příklad chybného výsledku  
Interpretace výsledků 
Zkontrolujte hliníkové štítky, zda na nich nezůstal červený povrch. Červená skvrna má být úplně smyta, což dokazuje efektivitu mycího 
cyklu. V případě, že na proužku zůstává větší množství červené barvy, znamená to závažné nedostatky v efektivnosti dané myčky. 
Pokud zůstává na štítcích menší množství červené barvy, jde jen o mírné, mezní nedostatky. 

 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Nepoužívejte Wah Monitor štítek pokud testovací pole není červené před mycím cyklem. 
SKLADOVÁNÍ  
Uskladněte Wash Monitor v původní ochranné fólii při pokojové teplotě 10º – 38º C a relativní vlhkosti 10-60%.. Nevyjímejte testy z 
plastového sáčku, dokud je nebudete potřebovat. Neumisťujte v blízkosti dezinfekčních prostředků a výparů.  
EXSPIRAČNÍ DOBA 
Expirační doba je vytištěna na obalu výrobku. Nepoužívejte po uplynutí doby exspirace. 
INTERFERUJÍCÍ LÁTKY NEBO PODMÍNKY  
Nejsou známy žádné interferující látky nebo podmínky, které by mohly ovlivnit zamýšlené použití indikátoru nebo nepříznivě ovlivnit 
výkon indikátoru. 
UVOLŇOVÁNÍ TOXICKÝCH LÁTEK 
Wash Monitor neuvolňuje žádné známé toxické látky, které by byly nebezpečné pro zdraví nebo ovlivňovaly vlastnosti sterilizovaného 
materiálu. 
 
Podmínky pro mytí 
Testy Wash Monitor  jsou testovány na mytí alkalycké, enzymatické a PH neutrální. Teplota a ostatní podmínky závisí na konstrukci mycího zařízení. 
Vlhkost může ovlivnit výsledek testu – nepřipravujte si tedy testovací proužky dopředu, uchovávejte je v uzavřeném balení, při manipulaci s nimi dbejte, 
abyste měli suché ruce. 
V případě, že barevná změna nedosáhne optimální úrovně, proveďte test ještě jednou. Pokud se závada znovu opakuje, vyzkoušejte jiný typ testovacího 
systému a kontaktujte dodavatele. 

 
BALENÍ 
Wash Monitor holder/držák – k dispozici na vyžádání 
Wash Monitor – 50 ks v balení 
 
Poslední revize návodu: 31.7. 2019 

NÁVOD K POUŽITÍ 
Testy a indikátory  503864600 

Testy a 
indikátory  

Před expozicí                                Správný výsledek                                 CHYBA !!! 


