
EVIT TTDF

Terveydenhuollon välineissä viime aikoina tapahtunut teknologinen kehitys on tuonut uusia

haasteita välineiden puhdistukseen. Ei voida aina olla varmoja pesutekniikan/

ohjelmien/pesuaineen

puhdistustehokkuuden

tehokkuudesta kaikkien välineiden suhteen. Tällöin

ja -tuloksen kontrollointi on tärkeää, koska puhdistustulos vaikuttaa

myöhemmin tapahtuvien desinfioinnin ja steriloinnin onnistumiseen. Puhdistustehokkuuden

kontrollointi tulee kyseeseen erityisesti koneellisessa pesussa, sillä koneet ovat automaattisia, ja

vaikka ne kontrolloivat pesuparametreja hyvinkin tarkkaan, ne eivät kontrolloi pesukoneesta

riippumattomia tekijöitä, kuten pesuaineen laatua tai pesusuihkun tunkeumaa. Ne eivät havaitse

sitä, onko puhdistus tapahtunut. Puhdistustehokkuuteen vaikuttavat pesuaine, pesuveden

lämpötila ja pesuveden tunkeutuminen puhdistettaviin kohteisiin sekä pesuaika. Hyvä pesutulos

saavutetaan vain näiden muuttujien oikealla yhdistelmällä.

EVIT TTDF on uuden tyyppinen pesuindikaattori, jolla pesukoneiden toimintaa ja pesutulosta

voidaan tehokkaasti valvoa. EVIT TTDF-indikaattori testaa vesisuihkun tehoa, pesulämpötilaa

ja pesuaineen oikeaa annostelua (TTDF = Time, Temperature, Detergent, Flow).

Ominaisuudet

• Paljastaa tehokkaasti pesuprosessin puutteet ja tehottomuuden

• Helppo käyttää, sisältää sekä testi-indikaattorin että testilaitteen

• Testitulos helposti arkistoitavissa laatudokumenttina

• Soveltuu hyvin pesuaineiden ja pesukoneiden vertailuun



EVIT TTDF:n testitäplä koostuu eläimen verisoluista, proteiineista sekä sideaineesta, jolla

aineet yhdistetään ja seos kiinnitetään ruostumattoman teräslevyn pintaan. Testikontaminaatio

on ISO 15883:n mukainen. Se vastaa erinomaisesti puhdistettavien hoitovälineiden

tavanomaista kontaminaatiotyyppiä.

Pakkaus:

-Aloituspakkauksessa 20 testi-indikaattoria testikoteloineen + kiinnitystelineen

-Täydennyspakkauksessa 24 testi-indikaattoria testikoteloineen

-Jokainen yksittäinen indikaattori on hermeettisesti pakattu alumiinipakkaukseen.

KÄYTTÖOHJE

1) Aseta testi-indikaattorin pidin pesukoriin. Määrittele sopiva sijainti pesusuihkujen suunnan,

yms. tekijöiden mukaisesti. Käytä aina samaa paikkaa, siten huomaat pesutehossa ajan oloon

tapahtuvat muutokset paremmin. Kiinnitä pidin tukevasti pesukoriin tms.

2) Poista EVIT-indikaattorisysteemi (=indikaattorilevy + testikotelo)

alumiinipakkauksestaan

ja aseta se pitimeen siten, että indikaattoritäplä jää näkyviin.

3) Aja normaali pesuohjelma (kuivauksineen jos kuivaus on)

4) Poista pidin korista, pura indikaattorisysteemi ja poista indikaattorilevy testikotelosta

5) Tarkastele levyyn jäävää testitäplää ja vertaa sitä ohjeeseen. Epäselvässä tapauksessa toista

testi ja/tai muuta pesuohjelman parametreja.

6) Kuivaa indikaattorilevy ja arkistoi testitulos osana laatudokumentointia.
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EVIT TDF:n tulkinta

1. Alkuperäinen

2. Onnistunut testitulos

3. Pesuaine puuttuu, pesuainetta liian vähän tai pesuaine ei sovellu

4. Pesulämpötila liian alhainen tai tehoton vesisuihku


