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Testovací balíčky STERIKING® slouží k provádění jednorázového vakuového testu sterilizátorů metodou 
Bowie&Dick. Ověřují prostup páry, kvalitu páry a výskyt netěsností komory. Jsou navrženy pro sledování 
kritických hodnot v testovacím programu Bowie-Dick. 
 

Shoda s mezinárodními standardy 
 
Testovací balíčky STERIKING® vyhovují mezinárodním produktovým standardům  
ISO 11140-1:2014 (Typ 2 a 6) a ISO 11140-4:2007 
Testovací balíčky STERIKING® jsou navrženy, validovány a vyrobeny tak, aby vyhovovali zamýšlenému 
použití. 

 

Technická data a charakteristika 
 
Testovací balíčky STERIKING® jsou sestaveny ze schválených filtrů a netoxického indikačního listu. Produkt 
je také bez latexu. 
Jsou určeny k dennímu testování vakuových parních sterilizátorů k potvrzení shody se standardem EN 285 a 
jako rutinní test provozu podle EN 554. Indikátor ukazuje jasnou barevnou změnu z bílé do černé po expozici 
suchou nasycenou pároupři 134°C za 3,5 min. Podle 11140-4:2007. 
 

Skladování a životnost 
 
Je doporučeno skladovat testovací balíčky STERIKING® v zavřených originálních krabicích, na suchém a 
čístém místě, chráněné před přímým slunečním světlem a vysokou vlhkostí. 
Pokud je produkt skladován podle instrukcí, životnost balíčků je nejméně 3 roky od data výroby. 
 
Značení 
 
Každý kartón má na sobě štítek s nezbytnými instrukcemi a informacemi o obsahu dle normy EN867-1:1997: 
popis produktu, identifikační kód, množství, číslo šarže, číslo výrobní dávky, datum výroby, datum 
doporučené spotřeby a doporučené skladovací podmínky. 
 

Prodejní a transportní balení 
 
Testovací balíčky STERIKING® jsou baleny v recyklovatelné hnědé krabici z tvrdého kartonu, 20 kusů 
v kartonu. 
Značení: Každá krabice nese štítek s nezbytnými informacemi / instrukcemi 
Prosíme informujte o místních předpisech o nakládání s odpadem. 
 
V případě reklamaace 
Dodejte LOT číslo a kvůli zhodnocení produktu pošlete vadný vzorek (nebo digitání fotografii) a popis vady a 
také nepoužitý vzorek. 
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