Biologische Indicator 3MTM AttestTM Rapid Read-out.

Oplossingen voor de
Monitoring van
Waterstofperoxide-sterilisatie
Efficiëntie, betrouwbaarheid en controle.

WORDT VERWACHT!
24 minuten resultaat voor VPH202.*

De snelle-aflezing-technolog
resultaten van de biologische
De reeds goed ingeburgerde 3M technologie voor snelle aflezing van biologische indicatoren, werd nu ook
aangewend voor de ontwikkeling van een nieuw monitoring systeem voor waterstofperoxide-sterilisatie (ook
gekend als Plasma). Het systeem werd goedgekeurd door de FDA voor STERRAD en kan ook worden gebruikt
met andere apparaten zoals V-PRO.
De biologische indicatoren 3M™ Attest™ Rapid Read-out maken een makkelijke monitoring van elke lading
mogelijk. Zoals ook aangegeven door de norm EN ISO 14161, biedt het systeem de patiënten de beste en de
meest consistente zorgkwaliteit - ongeacht de gebruikte sterilisatiemethode.

Plaats de
biologische Attest
indicator in een
gelamineerd zakje
of in een speciaal
daarvoor voorzien
Process Challenge
Device (PCD)

Naleving van de normen.
De normen vereisen dat de efficiëntie van het
sterilisatieproces wordt aangetoond aan de hand van een
biologische indicator wanneer de parameters die bijdragen
tot de biologische afdoding niet kunnen worden gemeten.
De moderne praktijk vereist een snelle turnover van de
ladingen en dit zou de naleving van de normen in het
gedrang kunnen brengen. De nieuwe afleestechnologie in
slechts vier uur, maakt het voor de gebruiker mogelijk de
aanwezigheid van de sterilisatievoorwaarden op de plaats
van de test te confirmeren. De resultaten van de biologische
indicator kunnen gebruikt worden als onderdeel van het
proces voor vrijgave van de lading, voordat deze naar het
operatiekwartier wordt verstuurd.

Een kwestie van vertrouwen.
Sinds meer dan 25 jaar stellen sterilisatiediensten hun
vertrouwen in de biologische indicatoren van 3M om
stoomsterilisatieladingen te monitoren. We hebben uw
vertrouwen opgebouwd “test per test”, met méér dan
850 miljoen cycli gemonitord met Attest™ biologische
indicatoren wereldwijd.
Nu kan diezelfde vertrouwde ‘rapid readout’ technologie
ook worden gebruikt voor waterstofperoxide-sterilisatie.

Hoe sneller het resultaat,
hoe sneller de reactie.
Het resultaat na 4 uur met het 3M™ Attest™
Rapid Readout Biological Indicator System voor
waterstofperoxide-sterilisatie geeft u de informatie
die nodig is om de lading vrij te geven.

Vereenvoudig uw workflow.
Met het snellere resultaat en de
gebruiksvriendelijke 3M™ Attest™ Auto-reader
490H interface, kan u de resultaten nog dezelfde
dag registreren, tijdens dezelfde shift, mogelijk met
dezelfde operator.
Dankzij het resultaat in 4 uur, moeten uw collega’s
niet langer werken tijdens het weekend of op
feestdagen om de resultaten van de biologische
indicatoren te documenteren.

Lees hier hoe u de biologische
indicator 3MTM AttestTM Rapid
Read-Out voor waterstofperoxidesterilisatie kan integreren in de
workflow van uw afdeling.

gie (Rapid read-out) geeft de
e indicator in slechts 4 uur.
De biologische indicatoren 3MTM AttestTM Rapid Read-out maken gebruik van dezelfde technologie waar u
al jaren uw vertrouwen in stelt en bieden snelle resultaten voor het waterstofperoxide-sterilisatieproces.

Anatomie van de biologische indicator 3MTM AttestTM Rapid Read-out.
Dit kleine flesje bevat meer dan een miljoen sporen die zorgen voor een allesveranderend, snel resultaat in 4
uur door middel van een biologische indicator voor waterstofperoxide-sterilisatie. Zes maal sneller dan
de andere BIs voor H202.
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De biologische indicatoren 3M Attest
Super Rapid Read-out bevatten geen
toegevoegde enzymen. Zij maken
gebruik van een enzym aanwezig in het
organisme en gegenereerd gedurende
de activatie en de groei van de sporen.
Zo maken zij snelle resultaten
mogelijk, noodzakelijk voor de vrijgave
van de lading.

Verbeter de accuraatheid en
standaardiseer de registratie
van de gegevens.
Vermijd documentatiefouten.
Drukke sterilisatie afdelingen kennen veel afleiding. Dit kan leiden tot foute registratie van de testresultaten. Verhoog
de accuraatheid, standaardiseer uw resultaatregistratie aan de hand van de Attest Auto-reader 490H. De resultaten
van de indicatortest en andere sleutelinformatie worden automatisch in uw systeem geladen.**
Sterilisatie afdelingen die niet beschikken over een software voor instrument tracking, kunnen ook gebruik maken
van een webapp voor de Attest Auto-reader 490H, met mogelijke toegang via mobiele apparaten en PC.

Waterstofperoxide-sterilisatie. Een geïntegreerde aanpak van monitoring.
Verkrijg de betrouwbare informatie aangaande het sterilisatieproces die u nodig heeft met het gamma monitoring
producten van 3M. Dezelfde verkleuring van de chemische indicator van helblauw naar roze doet zich voor voor
alle producten voor de monitoring van het waterstofperoxide-sterilisatieproces. Makkelijk te gebruiken, makkelijk
te interpreteren.

Indicator Tape
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De indicator tape 3MTM ComplyTM
Hydrogen Peroxide 1228 geeft
de bevestiging dat het pakket
voor het operatiekwartier
werd blootgesteld aan een
waterstofperoxide-sterilisatie
cyclus.

De chemische indicator
3MTM ComplyTM Hydrogen
Peroxide 1248 bevestigt dat het
sterilisatiemiddel doordrong tot
op de plaats van de test.

De biologische indicator 3MTM
AttestTM Rapid Read-out 1295, in
combinatie met de auto-reader
490H, toont de letaliteit van de
sterilisatiecyclus aan.

Controleer voor een grotere gemoedsrust en meer zekerheid.
Met een resultaat in 4 uur, weet u de uitkomst vroeger, kan u sneller reageren,
en verbetert u de patiëntveiligheid in uw ziekenhuis.

Lees hier hoe u de biologische indicator 3MTM AttestTM Rapid Read-Out voor
waterstofperoxide-sterilisatie kan integreren in de workflow van uw afdeling.

Oplossingen van 3M voor de monitoring van waterstofperoxide-sterilisatie.
Referentie

Omschrijving

Verpakking

Verzendeenheid

1295

Biologische Indicator 3MTM AttestTM Rapid Read-out voor
waterstofperoxide-sterilisatie

30 tests/
zakje

4 zakjes/
doos

1 stuk/doos

1 doos/karton

250 tests/
zakje

4 zakjes/doos

3M™ Attest™ Auto-reader
490H

Voor gebruik met de 3M Attest Rapid Readout Biological
Indicator 1295 voor waterstofperoxide-sterilisatie
Inbegrepen : internet aansluitingskabel voor webapp
connectiviteit
3M™ Comply™ Hydrogen Peroxide Chemical Indicator

1248

De streep op de chemische indicator verkleurt van
blauw naar roze na blootstelling aan waterstofperoxidesterilisatie.
2.0cm x 10cm (13/16” x 4”)
3M™ Comply™ Hydrogen Peroxide Indicator Tape

1228

De lijn van de chemische indicator verandert van blauw naar
roze na blootstelling aan waterstofperoxide-sterilisatie.
Wit met blauwe strepen

24 rollen/
doos

1.9cm x 55cm (3/4” x 60yds.)
Voor gebruik met STERRAD® Sterilisatoren 100NX (Standard, Flex, Express en Duo cycli), NX (Standaard en Advanced cycli), en 100S.

Contacteer uw 3M vertegenwoordiger
of ga naar go.3M.com/VH202

WORDT VERWACHT!
Binnenkort zal u een resultaat van biologisch indicator
voor plasma waterstof peroxide krijgen na 24 minuten.*
In afwachting van de FDA goedkeuring, zullen alle
gebruikers die het 4-uur systeem voor plasma waterstof
peroxide gebruiken, probleemloos kunnen upgraden
naar het nieuwe systeem.

* 24 minuten resultaat lopende voor 510(k) FDA goedkeuring
**Goedgekeurd door de FDA voor STERRAD Sterilisatoren model 100NX (Standard, Flex, Express en Duo cycles),
NX (Standard en Advanced cycles), en 100S en kan ook gebruikt worden in andere toestellen zoals STERIS V-PRO.
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