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BAG-TwinTube 
3 v 1 - systém kontroly parní sterilizace pomocí: Bowie-Dick testu, chemického emulátoru třídy 6 a 
biologického indikátoru v jednom zkušebním tělísku 

KATALOGOVÉ ČÍSLO: 7580   BAG - TwinTube test device: testovací tělísko, 1ks/balení 
7581   BAG - TwinTube BD: indikátor pro dutinový BD test, 100 ks/balení 
7582   BAG - TwinTube 134 °C: ch. indikátor třídy 6 pro 134 °C, 250ks/ balení 
7583   BAG - TwinTube 121 °C: ch. indikátor třídy 6 pro 121 °C, 250ks/ balení 
7585   BAG - TwinTube starter set: (2x7580)+(8x7582 nebo7583)+(3x7581) 

PŘEDNOSTI VÝROBKU 
 Pouze jedno zkušební tělísko (zkušební 

těleso procesu - PCD), do nějž se vkládají 
různé indikátory: indikátor pro Bowie- 
Dickovu zkoušku (134 °C / 3,5 min.), 
zátěžový systém s emulátorem třídy 6 
(121 °C nebo 134 °C), biologický indikátor 

  Snadná a rychlá manipulace - indikátor se 
nepřekládá 

 Jednoznačný výsledek - dosažení cílového 
pole (PASS) 

 Bowie-Dick test odpovídá normě ČSN EN 
ISO 11140-1, ISO11140-4 (indikátor třídy 2) 

 Zátěžový testovací systém s indikátorem 
třídy 6 odpovídá normě ČSN EN 
ISO 11140 a simuluje sterilizaci dutých nástrojů 
a detekuje nedostatečné působení času a 
teploty, stejně tak jako nedostatečné 
odvzdušnění během sterilizace 

 Využívá kvalitní indikátory třídy 6 pro 
zátěžovou zkoušku 

 Zkušební tělísko je vhodné i pro použití 
bioindikátorů (BAG-BioStripů nebo BAG- 
BioCheck-„self-contained“ bioindikátorů) 

 Pevné, kovové, bezúdržbové zkušební 

tělísko 

POUŽITÍ: 
 1. BAG-TwinTube - zkušební tělísko 

otevřete odšroubováním uzávěru a vložte 
příslušný test (Bowie-Dick test, chemický 
indikátor 121 °C nebo 134 °C nebo 
biologický indikátor). 

 2. Zkušební tělísko položte do sterili- 
zátoru tak, aby se nekutálelo (využijte 
plošku na konci těla) a spusťte sterilizační 
cyklus. 

 3. Po skončení sterilizačního cyklu vyjměte 
BAG-TwinTube zkušební tělísko ze 
sterilizátoru, odšroubujte uzávěr (Pozor! 
kovový váleček může být horký!) a vyjměte 
indikátor. 

 4. Vyhodnoťte indikátor - zda barva 
indikátoru dosáhla cílového pole (PASS). 

 5. Výsledky zaznamenejte do dokumen- 

tace. 
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DO ZKUŠEBNÍHO TĚLÍSKA BAG-TWINTUBE (KAT.Č.7580) LZE POUŽÍT TYTO INDIKÁTORY: 

 

 

BAG-TwinTube BD: kat.č.7581, indikátor pro 
Bowie-Dickovu zkoušku, 100 indikátorů v 1 
balení. 
SKLADOVÁNÍ: v originálním obalu na suchém 
místě, při pokojové teplotě 15-27 °C. 
Expirace: 3 roky od data výroby 
 

PŘED EXPOZICÍ 

 

VYHODNOCENÍ BAG-TWINTUBE BD - PO EXPOZICI 

Sterilizační podmínky splněny 

 

 

Barva indikátoru (modrá až černá/šedočerná) 
zcela zaplnila testovací pole. 
 

Sterilizační podmínky nebyly splněny 
 

 

 

 

Barva indikátoru zaplnila pouze část testovacího 
pole. 
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2. BAG-TwinTube 121°C / 134°C 
BAG-TwinTube 121°C: kat.č.7583, chemický 
indikátor třídy 6 pro 121°C, 250 indikátorů v 1 
balení 
BAG-TwinTube 134°C: kat.č.7582, chemický 
indikátor třídy 6 pro 134°C, 250 indikátorů v 1 
balení 
SKLADOVÁNÍ: na suchém místě při pokojové 
teplotě při pokojové teplotě 15-27 °C. 
EXPIRACE: 3 roky od data výroby 

PŘED EXPOZICÍ 
 
 
 
 
 

 

VYHODNOCENÍ BAG-TWINTUBE 121°C / 134°C 
(ZÁTĚŽOVÁ ZKOUŠKA) - PO EXPOZICI 

 
Sterilizační podmínky splněny 
 
 
 
 
 

 
Barva indikátoru (modrá až černá/šedočerná) 
dosáhla cílového pole PASS (cílové pole nemusí 
být zcela zaplněno barvou). 
 
Sterilizační podmínky nebyly splněny 
 
 
 

 

Barva indikátoru nedosáhla cílového pole PASS. 

 
3. Biologické indikátory: BAG-BioStrip a BAG-BioCheck 
BAG-BioStrip: biologický indikátor pro parní sterilizaci, kat.č.7478, 100 indikátorů v 1 balení 
BAG-BioCheck: self-contained bioindikátor pro parní sterilizaci, kat.č.7483, 100 indikátorů v 1 balení 

 

UPOZORNĚNÍ 
V PRŮBĚHU ROKU 2015 DOJDE POSTUPNĚ KE ZMĚNĚ DESIGNU A OZNAČENÍ INDIKÁTORŮ PRO SYSTÉM TWIN TUBE. 

 
 
 
 
 
           
Indikátory se již nadále nebudou jmenovat Twin Tube, ale SteriScan. 
Použití, vyhodnocení, kvalita i cena zůstavají nezměněné, stejně jako katalogová čísla. V případě nejasností neváhejte 
kontaktovat naše prodejce. 
 

VÍCE INFORMACÍ O BAG-TWINTUBE, JEHO POUŽITÍ A ZVÝHODNĚNÝCH BALÍČCÍCH ZÍSKÁTE OD NAŠICH PRODEJCŮ. 
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