Hurtig aflæsningsteknologi som giver resultat
af den biologiske indikator på blot 4 timer.
3M`s veletablerede teknologi for hurtig aflæsning af biologiske indikatorer er blevet udviklet til et nyt system til
monitorering af sterilisationsprocesser med vaporiseret brintoverilte (også kendt som plasma). Det er godkendt
af FDA til STERRAD og kan også anvendes til andre systemer såsom V-PRO.
3M™ Attest™ Rapid biologiske indikatorer gør det nemmere at overvåge hver eneste last. Som fremhævet i
standarden DS/EN ISO 14161, giver dette system den højeste og mest konsekvente patientsikkerhed - uanset
hvilken sterilisationsmetode der anvendes.

3M™ Attest™ Rapid biologisk indikator anvender den samme velkendte teknologi, som Attest Rapid
system for dampsterilisationsprocesser, og kan nu også give hurtigt resultat for sterilisationsprocesser
med vaporiseret brintoverilte.

Anatomien i 3M™ Attest™ Rapid biologisk indikator.
I denne lille beholder findes mere end en million sporer Geobacillus stearothermophilus, som giver et utroligt
hurtigt resultat inden for fire timer for vaporiseret brintoverilte sterilisation. Seks gange hurtigere end andre
biologiske indikatorer til brintoveriltesterilisation (H2O2).

Placer Attest biologisk
indikator i en pose
eller endnu bedre i
en specifik Process
Challenge Devise
(PCD).

Procesindikator

Medieampul

Opfyld standarder.
Standarder angiver at hvis du ikke kan måle alle
parametre, som bidrager til mikrobiologisk drab i en
sterilisationsproces, skal du bekræfte processens
effektivitet ved anvendelse af en biologisk indikator.
Daglig praksis kræver en hurtig genbehandling af
godset, hvilket kan gøre det vanskeligt at overholde
gældende standarder. Med aflæsning inden for fire
timer giver det brugeren mulighed for at få bekræftet at
tilfredsstillende sterilisationsbetingelser er opnået, og
dermed kan en biologisk indikator anvendes, som del af
kvalitetssikringsprocessen ved frigivelse af en last inden
godset sendes videre til operationsafdelingen.

Det er et spørgsmål om tillid.
I årtier har sterilcentraler stolet på 3M`s biologiske
indikatorer til monitorering af dampsterilisationlaster, og
mere end 850 millioner cyklusser over hele verden, er
blevet monitoreret med Attest™ biologiske indikatorer.

Beholder

Hurtigere resultat for
en hurtigere respons.
Resultat inden for fire timer med 3M™ Attest™
Rapid biologisk indikatorsystem for vaporiseret
brintoverilte sterilisation giver dig den information
du behøver for at frigive lasten.

Ampulknuser

Simplificér din arbejdsgang.
Med hurtigere resultat og den brugervenlige 3M™
Attest™ Auto-reader 490H, kan du dokumentere
resultater samme dag, under samme vagt og måske
med samme personale.

Låg med etiket

Non-woven materiale

Med et resultat på fire timer bliver det muligt at
forbedre din rutinemæssige kvalitetskontrol ved at
inkludere en biologisk indikator i hver last.

Nu kan samme velkendte hurtigaflæselige teknologi
anvendes inden for vaporiseret brintoverilte sterilisation.

Find ud af hvordan du kan indarbejde 3M™ Attest™ Rapid biologisk
indikatorsystem til vaporiseret brintoverilte sterilisation i din sterilcentral.

Sporebærer

Vækstkammer

3M Attest Rapid biologisk indikator
indeholder ikke nogle tilsatte enzymer.
Indikatorerne anvender et enzym, som
findes i organismen og genereres
under sporeaktiveringen og tilvæksten
for at give dig et hurtigt resultat inden
du frigiver lasten.

3M’s løsninger til monitorering af sterilisationsprocesser med vaporiseret brintoverilte.
Beskrivelse

Varenummer

1295

3M™ Attest™ Rapid biologisk indikator til vaporiseret
brintoverilte sterilisation

Pakning

Forsendelseskarton

30 stk/
pose

4 poser/
karton

1 stk/
æske

1 æske/karton

250 stk/
pose

4 poser/karton

3M™ Attest™ Inkubator

Bedre nøjagtighed
og effektiv
dokumentation.

490H

Til brug sammen med 3M Attest Rapid biologisk
indikator til vaporiseret brintoverilte sterilisation 1295
Inkluderer Ethernet-kabel til internet tilslutning
3M™ Comply™ Kemisk indikator til brintoverilte

1248

Den kemiske indikator skifter farve fra blå til pink efter
eksponering af vaporiseret brintoverilte
2,0cm x 10cm
3M™ Comply™ Indikatortape til brintoverilte

Undgå dokumentationsfejl.

1228

Sterilcentraler med fuld aktivitet oplever ofte forstyrrelser, som kan medføre dokumentationsfejl
Optimér nøjagtigheden og effektivisér din dokumentation ved at tilslutte Attest Auto-reader 490H
til dit instrumentsporingssystem. Biologisk indikator resultat og anden vigtig information kan automatisk
overføres til dit system.**
For virksomheder som ikke i øjeblikket anvender software til instrumentsporing, er en webbaseret
brugerflade til Attest Auto-reader 490H tilgængelig med mobile enheder og PC.

De kemiske indikatorstreger skifter farve fra blå til pink
efter eksponering af vaporiseret brintoverilte
Hvid med blå striber

24 ruller/
karton

1,9cm x 55cm

Kan anvendes til STERRAD autoklaver model 100NX (Standard, Flex, Express og Duo cyklusser), NX (Standard og Advanced cyklusser) og 100S

Kontakt din 3M konsulent eller besøg go.3M.com/VH202

Brintoverilte sterilisation. En integreret monitoreringsmetode.
Opnå den kvalitetssikring af sterilisationsprocessen, som du behøver med kontrolprodukter fra 3M.
Samme kemiske indikatorfarveforandring fra blå til pink vil ske for alle kontrolprodukter til vaporiseret
brintoverilte sterilisation. Let at anvende, let at aflæse.

Indikatortape

Kemiske
indikatorer

Biologiske
indikatorer

3M™ Comply™ indikatortape
1228 bekræfter, at en pakke på vej
til operationsafdelingen har været
eksponeret for en vaporiseret
brintoverilte sterilisationscyklus.

3M™ Comply™ kemisk indikator
til brintoverilte 1248 bekræfter for
personalet at sterilisationsmediet
er penetreret til punktet for
placering.

3M™ Attest™ Rapid biologisk
indikator 1295 påviser, ved
anvendelse af Attest Auto-reader
490H, dødelighed under
sterilisationscyklussen.

KOMMER SNART!
Snart vil du kunne få biologisk indikator resultat for
brintoverilte sterilisationsprocesser på blot 24 minutter.*

* Afventer 510(k) godkendelse (FDA) efter 24 minutter

Løsninger til
monitorering af vaporiseret
brintoverilte sterilisation.

**Godkendt af FDA for STERRAD autoklaver model 100NX (Standard, Flex, Express og Duo cyklusser),
NX (Standard og Advanced cyklusser), og 100S. Kan også anvendes til andre systemer såsom STERIS V-PRO.

Effektivitet, pålidelighed og kontrol.

Efter FDA godkendelse vil alle kunder, som anvender
vores 4 timers system til H2O2 kunne opgraderes til
det nye system problemfrit.

KOMMER SNART!

Tag kontrol og få mere ro i sindet.
Med det hurtige resultat inden for fire timer, kender du resultatet af en biologisk indikator før du frigiver lasten,
hvilket øger patientsikkerheden på dit arbejdssted.
Find ud af hvordan du kan indarbejde 3M™ Attest™ Rapid biologisk indikatorsystem til vaporiseret
brintoverilte sterilisation som en del af den rutinemæssige kvalitetssikring i din sterilcentral.

3M™ Attest™ Rapid Biologisk indikator.
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Health Care
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3M, Attest og Comply er varemærker tilhørende 3M Company. Sterrad er et varemærke under
Advanced Sterilization Products, Division of Ethicon US, LLC. V-Pro er et varemærke inden for
STERIS Corporation.
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Få BI resultater for H202 inden for 24 minutter.*

