
Getinge Check
Bowie-Dick Test Pack 134°C

The Getinge Check Bowie-Dick Test Pack is 
used for daily monitoring of pre-vacuum steam 
sterilizers operating at 134°C.

The test pack is packaged in an easy to open 
box and designed to operate in sterilizers with 
sub-atmospheric or trans-atmospheric cycles as 
defined in EN ISO 11140-4.

P R O D U C T  S P E C I F I C AT I O N

Performance Characteristics
If the sterilizer is functioning properly, the indicator graphic 
will show a color change from blue to black throughout the 
entire indicator image. When excessive residual air or non-
condensable gases are present, the indicator will fail. Major 
failures will leave a blue spot in the center of the sheet. 
Typical failures will appear as a smaller blue spot or a lighter 
shade of black in the center of the sheet compared to the 
edge of the sheet.

Physical Characteristics
• Lamination: Two blotter sheet and one indicator sheet 

laminated on one side

• Dimensions Card: 125mm x W 95mm

• Dimensions Pack: L 128mm x W 98mm x D 17mm

• Packaging: 1 case 30 packs

Environmental Limitations
Store at room temperature 10°-38°C and 10-60% Relative 
Humidity. Protect from moisture and excess humidity. Store 
exposed indicator sheet away from light sources.

Shelf Life
36 months. The expiry date is printed on the product 
packaging.

Standards Classification
ISO 11140-4 , ISO 11140-1 Type 2 indicators for use in specific 
tests.

Ordering Information
Getinge Check Order Number

Bowie-Dick Test Pack 134°C 6001154901

PRS546_02_EN - Getinge Check Bowie-Dick Test Pack 134°C

Getinge Infection Control AB, P O Box 69, SE-305 05 Getinge, Sweden

www.getinge.com

jarkov
Psací stroj
Getinge Check Bowie-Dick testovací balíček je určenpro každodenní kontrolu sterilizátorů pracujícíchpři teplotě 134°C.Testovací balíček je uložen v kartonu s jednoduchým otevíráním a určen pro sterilizátory s několika fázemiodvzdušnění podle normy EN ISO 11140-4.

jarkov
Psací stroj
Výkonnostní charakteristikaPokud sterilizátor pracuje správně, indikátorový obrazec se zbarví z modré na černou po celé ploše. Pokud jsou však vesterilizační komoře zbytky vzduchu nebo nekondenzovatelnýchplynů, část indikátorového obrazce se nezbarví správně.Jako poslední se zbarvuje prostřední část archu. Nejtypičtějšíje potom modrý bod nebo světlejší šedé zbarvení uprostřed.

jarkov
Psací stroj
Fyzikální parametry* Laminace: dvě sady archů filtračního papíru                     a jeden jednostranně laminovaný arch testu* Rozměry ind. archu: 125 x 95 mm* Rozměry balíčku: 128 x 98 x 17 mm* Balení: 1 krabice obsahuje 30 balíčků

jarkov
Psací stroj
Vnější prostředíSkladování: skladujte v originálním obalu při pokojové teplotě 10 - 38°C a relativní vlhkosti vzduchu 10 - 60 %.Chraňte před světlem a nevystavujte vysokým teplotám,chemikáliím.

jarkov
Psací stroj
Doba použitelnosti36 měsíců. Doba exspirace je vyznačena na obalu.

jarkov
Psací stroj
Klasifikace dle standardůEN ISO 11140-4, ISO 11140-1 typ 2 indikátory pro zvláštní zkouškyObjednací údajeGetinge Checked                                             Objednací čísloBowie-Dick testoaví balíček                                  600 115 490


