
Getinge Assured
Multicritical Process Variable Indicator L (Steam) 

The Getinge Assured Multicritical Process Variable 
Indicator L (Steam) is designed to be used in steam 
sterilizers operating at 132°C to 134°C for 3 minutes 
or longer and 121°C for 9 minutes.

When used as directed, Multicritical Process 
Variable Indicator L (Steam) gives a visible indication 
that sterilizing parameters (time, temperature and 
steam) were met according to EN ISO 11140-1. The 
indicator can be cut in half and used as a dual strip.

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

Performance Characteristics
The Getinge Assured Multicritical Process Variable Indicator 
L (Steam) diamond symbol changes color from white to black 
when exposed to appropriate steam sterilization conditions.

Stated Values
Time at 134˚C Time at 132˚C Time at 121˚C

2.5 minutes 3 minutes 9 minutes
*As determined in a steam sterilization resistometer. Resistometer end 
point times may be different than standard steam sterilizer endpoint 
times.

Physical Characteristics
• Dimensions: L 195mm x W 14mm

• Packaging: 250 indicators in a zip lock moisture barrier 
bag

Environmental Limitations
Storage: In provided sealed packaging at room temperature 
10°-38°C and 10-60% Relative Humidity away from oxidizing 
agents. 

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

Standards Classification
EN ISO 11140-1, Type 4.

Ordering Information
Getinge Assured Order Number
Multicritical Process Variable Indicator 
L (Steam) 504051800
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jarkov
Psací stroj
Specifikace výrobku

jarkov
Psací stroj
Getinge Assured multiparametrový indikátor L proparní sterilizaci je koncipován jako test parní steri-lizace při teplotách 132 - 134 st.C na 3 minuty adéle a na 121 st.C na 9 minut a déle.Test poskytuje vizuální kontrolu dosažení sterili-začních parametrů parní sterilizace (čas, teplotaa pára podle normy EN ISO 11140-1. Indikátormůže být rozdělen na dvě poloviny.

jarkov
Psací stroj
Charakteristika výrobkuGetinge multiparametrový indikátor L pro parní sterili-zaci obsahuje chemickou skvrnu, jejíž barva se běhemsterilizace při správných podmínkách změní ze světle žluté na černouStanovené hodnoty134 st.C/2,5 min       132 st.C/3 min        121 stC/9 minTyto hodnoty jsou stanoveny podle rezistometru. Koncový bod podlerezistometru se může lišit od koncového bodu při sterilizačním cykluve sterilizátoru.Fyzikální vlastnostiRozměry: 195 x 14 mmBalení: 250 kusů v uzavíratelném sáčku (proti vlhkosti)

jarkov
Psací stroj
SkladováníSkladujte v originálním obalu při pokojové teplotě 10 - 38 st.C a při relativní vlhkosti vzduchu 10 - 60 %Chraňte výrobek před oxidačními činidly.Trvanlivost36 měsíců, datum exspirace je uvedeno na obalu vý-robkuZařazení dle noremEN ISO 11140-1, typ 4Objednací kódMultiparametrový indikátor L pro páru            504051800




