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 BAG - AutoCheck / BAG - AutoCheck II 
   
Indikační list k dennímu provedení  Bowie-Dickovy zkoušky (formát A4). 
 
KATALOG. ČÍSLO:  7520 
7560 – neobsahuje olovo 
POČET KS V BALENÍ: 100  
 
POPIS : 
BAG - AutoCheck  je indikační list formátu A4 
pro denní Bowie-Dickovu zkoušku, která slouží 
ke zjištění správného odvzdušnění a průniku 
páry ve vysokovakuovaném sterilizátoru. Na 
bílém papírovém podkladu je světle modrý, 
resp. modrý čárový obrazec uprostřed s 
nápisem „BAG“, který při správné teplotě, době 
expozice, při správném odvzdušnění a 
pronikavosti páry se rovnoměrně zbarví černě. 
Není-li  celý obrazec včetně nápisu zabarven 
stejnoměrně, je to většinou známkou buď 
nedostatečné účinnosti vývěvy (malého 
podtlaku) nebo netěsnosti v systému 
sterilizátoru. 
BAG - AutoCheck splňuje normu ČSN EN ISO 
15882, ČSN EN ISO 11140-1. Jedná se o 
indikátor třídy 2  pro denní provádění Bowie-
Dickovy zkoušky. 
 

POUŽITÍ : 
1. Umístěte BAG-AutoCheck do středu balíku 

roušek o rozměrech odpovídajících 
formátu A4 o celkové hmotnosti 5 kg  nebo 
do alternativního balíku kartónových 
papírů příslušných rozměrů  pevně k sobě 
stisknutých pomocí kovového stojánku. 

2. Umístěte testovací balík na dno prázdné 
komory sterilizátoru ke dveřím 

3. Odstartujte příslušný program pro B.-D. 
zkoušku : 3,5 minuty při 134°C. 

 Po skončení programu vyjměte testovací balík 
z komory, vyhodnoťte indikační list a  vyplňte 
na něm předepsané údaje. 
 
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 
 

 
 
Special Test Material for Bowie - Dick Test 
   
Složka kartónových papírů pro Bowie-Dickovou zkoušku bez indikátorů pro opakované použití, 
formát A4, používá se 15x.  
 
KATALOG. ČÍSLO:  74611 
POČET KS V BALENÍ: 10  
 

 
 
BAG – CCS - Testpack 
 
Složka kartonových papírů pro Bowie – Dickovou zkoušku bez indikátorů pro opakované 
použiti, formát A6, používá se 15x. 
 
KATALOGOVÉ ČÍSLO: 74732 
BALENÍ: 20 
 
 




