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Test mytí Getinge, dutinový 
Objednací číslo: 200 503 864 900 

 
NÁVOD K POUŽITÍ  
Getinge  Wash Monitor F/R  je jednorázový test určený ke kontrole efektivnosti mycích procesů dutých nástrojů. Testovací proužek se 
vkládá do dutého tělíska flexibilního nebo rigidního podle toho, které nástroje má simulovat. 

1. Vložte Wash Monitor F/R štítek do Wash monitor dutého tělíska 
(503865000 RIGI nebo 503865100 FLEXI) - tělísko se dá rozšroubovat.  

2. Napojte tělísko na oběhový systém čisticího média stejně, jako nástroje. 
Pozici přitom každý den měňte, ať dostanete obrázek o jednotlivých 
místech mycího zařízení a účinnosti procesu. 

3. Naplňte vsázku nástroji jako obvykle. 
4. Spusťte běžný mycí program.  
5. Na konci cyklu odpojte Wash Monitor F/R z portu a zkontrolujte výsledky.  
6. Pokud došlo k úplnému odmytí testovací skvrny, proces čištění lze 

považovat za dostatečně účinný. 
7. Umístění tělíska můžete poznamenat na zadní stranu testovacího plíšku. 

Dokumentace tak podá jasný přehled o vlastnostech přístroje.. 
POZOR: Wash Monitor držák a Wash Monitor F/R štítek mohou být po sterilizaci 
horké. Vyjímejte opatrně. 

                 
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 F/R štítek pokud testovací pole není červené před mycím cyklem. 
SKLADOVÁNÍ  
Uskladněte Wash Monitor F/R 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 F/R neuvolňuje žádné známé toxické látky, které by byly nebezpečné pro zdraví nebo ovlivňovaly vlastnosti 
sterilizovaného materiálu. 
 
Podmínky pro mytí 
Testy Wash Monitor  R/F 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. Nedotýkejte se testovací skvrny, mohlo by to ovlivnit výsledek. 
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. 
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