
CliniCheck USW  on uusi indikaattori automaattisten instrumenttipesukoneiden pesutehon seurantaan

Ominaisuudet

●Standardin ISO 15883 osan 5 mukainen
Testitahra täyttää standardin asettamat vaatimukset 

●Suuri luotettavuus
Paljastaa suurella luotettavuudella automaattisen 

puhdistusprosessin puutteellisuudet

●Helppokäyttöinen
Helposti asetettavissa pesukorin reunaan ja helppo    
tulkittavuus

●Helppo testituloksen rekisteröinti
Testitahra on painettu pienen muoviarkin pintaan, joka 

on helppo säilyttää testidokumenttina

● Monipuolinen
Soveltuu sekä tavanomaisille, että ultraäänipesukoneille 

Käyttö

① Aseta CliniCheck USW pidikkeeseensä.

②Aseta pidike pesukorin sisäreunaan
③ Prosessin jälkeen suorita arviointi
④ Tallenna CliniCheck USW laatudokumenttina
⑤ Käytä jokaisessa pesusyklissä

Tuloksen arviointiesimerkkejä

alkuperäinen

Määritä aina alkuun ne olosuhteet (pesuaineen laatu ja määrä, 
lämpötila, pesuaika ja indikaattorin sijainti), jossa testitahra lähtee 
puhtaaksi. Sen jälkeen noudata aina samoja käytäntöjä, jolloin 
jatkuvassa käytössä CliniCheck USW paljastaa  pesutehossa 
tapahtuvat muutokset. 

Pakkaus

■Varastointi- ja käsittely
・Säilytä huoneenlämmössä kosteudelta ja valolta suojattuna 
alkuperäisessä, suljetussa pakkauksessa.

・Älä kosketa testitahraa käsitellessäsi indikaattoria
HallitieHallitieHallitieHallitie 12,  12,  12,  12,  47400 47400 47400 47400 KausalaKausalaKausalaKausala, , , , 

Tel. 05 38 181 80,  Fax. 05 38 181 83Tel. 05 38 181 80,  Fax. 05 38 181 83Tel. 05 38 181 80,  Fax. 05 38 181 83Tel. 05 38 181 80,  Fax. 05 38 181 83

Email: clinichem@clinichem.fiEmail: clinichem@clinichem.fiEmail: clinichem@clinichem.fiEmail: clinichem@clinichem.fi

www.clinichem.fiwww.clinichem.fiwww.clinichem.fiwww.clinichem.fi

●Annetut tiedot voivat tuotekehityksen tms. seurauksena  muuttua ilman erillistä informaatiota  

Testituloksen 

arkistointi
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kohtiin antaa luotettavan kohtiin antaa luotettavan kohtiin antaa luotettavan kohtiin antaa luotettavan 
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CliniCheck USW
=Pesutehon testaamiseen=

●100 CliniCheck USW -

indikaattoria  PE-purkissa

●Pidike saatavana erikseen

Väärä pesuaine tai sitä on liian
vähän 

Testi hyväksytty

●Ongelmaesimerkkejä

Testitulos Virhetuloksen aiheuttaja ja korjaavat 

toimenpiteet

●tarkista pesuaineen laatu ja/tai määrä
●tarkista pesuaika jav-lämpötila
●tarkista kuorman asettelu
●tarkista veden suodatin ja suihkusuuttimet
●tarkista CliniCheck USW:n sijainti
●tarkista pumppu
●tarkista pesuaineen saatavuus (syöttöputket  

ja  säiliö)

●tarkista esipesulämpötila, ei liian korkea
●tarkista ultraäänen teho (ultraäänipesurit)


