
Getinge Assured
Helix Test 7

The Getinge Assured Helix Test 7 verifies air 
removal, steam penetration, exposure levels and 
deep vacuum achievement necessary for the 
sterilization of hollow lumen instruments.

The Helix Test 7 is suitable for daily sterilizer 
monitoring. The test is designed to be used in 
each sterilization cycle as an independent control 
device.

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

Performance Characteristics
The Getinge Assured Helix Test 7 is a reusable device 
accompanied with single use chemical indicator strips. The 
indicator strips will change color from pink to black when 
exposed to appropriate steam sterilization conditions. The 
adhesive indicator strips can be used for record keeping.

Physical Characteristics
• Lamination: Top

• Dimensions strip: L 77mm x W 6mm

• Packaging: 1 Helix device and 250 indicators

Environmental Limitations

Storage: Store at normal room temperature 10°–38°C and 
10-60% Relative Humidity. Protect from moisture and 
excess humidity. Keep exposed indicators away from light 
sources.

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

Ordering Information
Getinge Assured Order Number

Helix Test 7 504053000

Sales Office: Getinge Infection Control AB, P.O. Box 69, SE-305 05 Getinge, Sweden
www.getinge.com
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jarkov
Psací stroj
Getinge Assured Helix test 7 ověřuje kvalitu od-vzdušnění a následné penetrace páry, úroveňexpozice a dosažení dostatečné úrovně vakua nutné pro správnou sterilizaci dutých nástrojů.Helix test 7 je vhodný ke každodennímu použitípro monitoring parní sterilizace. Je koncipován jako nezávislé testovací kontrolní tělísko.

jarkov
Psací stroj
Charakteristika výrobkuGetinge Assured helix test 7 je sadou opakovaněpoužitelného tělíska a jednorázových testovacích proužků s chemickým indikátorem. Pokud je běhemsterilizačního cyklu dosaženo správných parametrů,barva testovací skvrny se změní z růžové na černou.Proužky jsou samolepicí a mohou být uchovávány.Fyzikální vlastnostiVýrobek je na horní straně laminovanýVelikost proužku: 77 x 6 mmBalení: 1 helix tělísko a 250 indikátorů

jarkov
Psací stroj
SkladováníSkladujte při pokojové teplotě 10 - 38 st.C a při relativní vlhkosti vzduchu 10 - 60 % Chraňte výrobek před vlhkem.Nevystavujte indikátorové proužky zdrojům světla.Trvanlivost24 měsíců, datum exspirace je uvedeno na obalu vý-robkuZařazení tělíska dle noremEN 867-5Objednací kódHelix test 7                      504053000


