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BAG – AutoCheck – Kit / BAG – AutoCheck – Kit II 
 
Souprava k provedení denní Bowie - Dickovy zkoušky pro několikanásobné použití (formát A6). 
 
KATALOGOVÉ ČÍSLO:   7521 
 7561 – neobsahuje olovo 
BALENÍ:  2 balíčky kartónových papírů (každý 
na 15 použití) a 30 indikačních listů pro B-D 
zkoušku.     
 
POPIS: 
Souprava obsahuje: 
1)  Dva balíčky kartónového papíru                   

o rozměrech  150 x 120 mm, z nichž jeden 
je v barvě bílé, druhý v barvě zelené,  
každý je vysoký 17 mm. 

2)  Vrchní bílý papír, který je potištěn 
arabskými číslicemi v kroužku od 1 do 15, 
aby bylo možno zaznamenávat počet 
opakovaného použití papírů.  

3)  Indikační listy Bowie-Dickovy zkoušky 
formátu A6 se světle modrým, resp. 
modrým obrazcem, které se vkládají mezi 
bílou a zelenou vrstvu kartónových papírů. 
Takto připravená souprava se  exponuje ve 
sterilizátoru při teplotě 134oC po dobu 3,5 
minuty, po které se obrazec při správné 
teplotě, expozici, při správném odvzdušnění 
a průniku páry zbarví stejnoměrně černě.  

4)  Jedná se o indikátor třídy 2 k dennímu 
provádění B-D zkoušky podle ČSN EN ISO 
15882, resp. ČSN EN ISO11140-1 a ČSN 
EN ISO 11140-4.  

 

 
 
POUŽITÍ:  
1.  Umístěte indikátorový list mezi vrstvu 

zelených a bílých kartónových papírů. 
2.  Zapište datum zkoušky do kruhu na 

vrchním bílém papíru. 
3.  Vložte testovací balíček do kovového 

stojánku. 
4.  Umístěte testovací soupravu do středu 

prázdného sterilizátoru ke dveřím.  
5.  Odstartujte program Bowie-Dickovy 

zkoušky  (3,5 minuty při 134°C). 
6.  Po skončení cyklu vyjměte  stojánek ze 

sterilizátoru, vyhodnoťte indikační list, 
vyplňte předepsané údaje a indikační list 
uchovejte.      

 
HODNOCENÍ: 
Zkouška vyhovující  - celý obrazec indikátoru 
se stejnoměrně zabarvil černě. 
Zkouška nevyhovující - obrazec indikátoru se 
zabarvil nestejnoměrně, příp. střed je zcela 
nezměněn. V takovém případě se test opakuje. 
Je-li nevyhovující i podruhé, je třeba k přístroji 
přivolat servisního technika.   
SKLADOVÁNÍ: na suchém místě, při pokojové 
teplotě do 30°C. 
EXPIRACE:  3 roky od data výroby. 

  
BAG-AUTOCHECK  – INDIKAČNÍ LIST PŘED EXPOZICI BAG-AUTOCHECK II – INDIKAČNÍ LIST PŘED EXPOZICÍ 

  
NEVYHOVUJE: VYHOVUJE 
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BAG – CCS - Druckhalter 
 
Stojánek pro Bowie-Dickovou zkoušku z nerezavějící oceli, formát A6 pro kat.č.7521, 7561.  
 
Balení :  1 
Katalogové číslo :   74651 
 

kovový stojánek pro AutoCheck Kit I a II kovový stojánek pro AutoCheck Kit I a II 
 

POZOR, VÝHODNÁ AKCE TRVÁ! 
BAG STÁLE NABÍZÍ SVÝM ZÁKAZNÍKŮM MOŽNOST ZÍSKAT ZDARMA KOVOVÝ 
STOJÁNEK FORMÁTU A6 K PROVÁDĚNÍ DENNÍCH B.- D. TESTŮ A TO BUĎ 
FORMOU DLOUHODOBÉ ZÁPŮJČKY NEBO PŘÍMO DO VLASTNICTVÍ ZÁKAZNÍKA. 

Pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce. 
 

 
 
BAG - GreenCard  
 
Chemický indikátor pro denní Bowie-Dickovu zkoušku dle ČSN EN ISO 11140-4.  
 
KATALOGOVÉ ČÍSLO: 7564                                                 
POČET KUSŮ V BALENÍ: 30 
EXPIRACE:  3 roky od data výroby. 
 
Použití:  
BAG-GreenCard byl navržen pro denní  zkoušku 
vysokovakuovaných parních sterilizátorů, která se 
provádí 3,5 minuty při 134°C, s cílem odhalit  
nedostatečné odvzdušnění komory, nedostatečný 
průnik vzduchu ve fázi vakua, nekondenzovatelné 
plyny v páře, nedostatečnou teplotu a sytost páry, 
zbytkový vzduch v přívodním potrubí páry 
(alternativa ke klasické Bowie-Dickově zkoušce). 
Tento test splňuje normu ČSN EN ISO 11140-1, 
ČSN EN ISO 11140-4 a ČSN EN ISO 15881. 
 
Interpretace výsledků:  
Dobře provedená zkouška ve správně fungujícím 
sterilizátoru by měla vést k rovnoměrně zelenému 
zbarvení celého indikačního vzoru. V případě 
významného množství zbytkového vzduchu je 
typickým výsledkem fialový střed indikátoru. Pokud 
dojde k takovému výsledku, doporučujeme  

 
 
 
 
 
opakovat test, abychom se ujistili, že důvodem 
nebyla ojedinělá událost v průběhu jednoho cyklu,  
a že bylo provedeno řádné předehřátí sterilizátoru.  
 

 
STOJÁNEK PRO BAG-GREENCARD 

 




