
Innovativ teknologi til kontrol af 
dampsterilisationsprocessen inden for 
sundhedssektoren.

Løsninger til 
dampsterilisation

3M Sterilisation
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Sammen kan vi gøre en 
forskel

Virksomheder i mere end 60 lande anvender allerede 3M`s 
innovative produkter, nye idéer og kreative løsninger for at reducere 
risikoen for sygehusrelaterede infektioner. Vi arbejder gerne 
sammen med jer for at få opfyldt jeres specifikke behov.

Sterilcentraler står over for større udfordringer end nogensinde. 
Stigende krav til hurtig genbehandlingstid af instrumenter, strømlining 
af driften og reduktion af omkostningerne. Krav til at overholde 
retningslinjer og procedurer i henhold til gældende standarder. 
Samtidig er der fokus på at reducere risiko for postoperative 
sårinfektioner og forbedre patientsikkerheden. 

3M kan hjælpe personalet på sterilcentralen 
med at være bedre rustet til at klare disse 
udfordringer ved hjælp af et omfattende 
sortiment inden for kontrol, dokumentation, 
kontinuerlig uddannelse og teknisk support. 
Sundhedspersonalet har kendt til 3M 
sterilisationsprodukter adskillige år. Idag 
kan vi tilbyde flere værktøjer og teknologier 
end nogensinde til at hjælpe dig med at 
gøre det du er allerbedst til.

3M forstår de udfordringer, som du 
står overfor i forhold til instrument 
genbehandling. Vi er markedsleder inden 
for udvikling af løsninger til kontrol af 
sterilisationsprocessen. Vi er på forkant 
med udviklingen af nye teknologier og 
teknikker. Vi har en omfattende portefølje af 
produkter, service og expertise som hjælper 
dig til at opnå den højeste kvalitet inden for 
sterilisation.

Vores erfarne medarbejdere med baggrund 
inden for mikrobiologi, kemi og andre 
lignende områder, giver dig direkte support. 
Takket være deres omfattende erfaring, er 
de ikke bare eksperter på produktrelaterede 
spørgsmål, men kan også forstå det kliniske 
aspekt og hjælpe med problemløsning 
udfra relevante standarder, så du kan få 
vejledning i, hvordan du kommer videre og 
får dine spørgsmål besvaret.
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Rutinekontrol er den bedste måde at sikre, at dine autoklaver fungerer som de skal, at damp 
penetrerer dybt nok ind i dine pakker, og at godset udsættes for de rette betingelser for en 
vellykket sterilisationsproces.

3M er global markedsleder inden for løsninger til kontrol af sterilisationsprocessen. Vores brede 
sortiment af differentierede, klinisk foretrukne produkter kan hjælpe med at strømline driften, 
standardisere protokoller og kliniske produkter af alt, give den bedst mulige patientsikkerhed. 
Produkter som 3M™ Attest™ Super Rapid biologisk indikator kan signifikant reducere den tid, der 
er nødvendig for at få kritiske informationer om sterilisationsprocessen. Vores klasse 5 kemisk 
integrator 3M™ Comply™ SteriGage™ tilbyder teknologi med flydende farveomslag, der er let at 
fortolke med et "accept" eller "reject". 3M™ Comply™ blyfri indikatortape sikrer din emballage takket 
være 3M`s berømte klæbeteknologi og en umiddelbar identifikation af hvilket gods, der har været 
eksponeret for sterilisationsprocessen blot ved et hurtigt blik.

Hvad Krav Hvordan Hvor og hvornår

Maskinkontrol DS/ISO 11140 del 1 og 4 B&D test, ETS Hver dag

Eksponeringskontrol DS/ISO 11140 del 1 Klasse 1 kemisk indikator: tape, etiket Hver pakke

Godskontrol DS/ISO 11138 del 1 og 3 Biologisk indikator Hver last

Pakkekontrol ISO 11140 del 1 Klasse 5 kemisk indikator Hver pakke

Sporbarhed Kvalitetssystem Papirkopi eller digitalt Hvert instrument

Løsninger til kontrol af 
sterilisationsprocessen fra 
en pioner på området
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Implementer standarder inden for sterilisation 
sammen med 3M

Maskinkontrol
Maskinkontrol er en proces, som 
gennemføres for at undersøge 
om autoklaven gør sit job 
korrekt. For at kontrollere dine 
dampautoklaver, skal hver 
dag indledes med at køre en 
damppenetrationstest (Bowie-
Dick test). Dette er nødvendigt 
for at opdage utætheder, 
ufuldstændig luftuddrivning, 
ufuldstændig damppenetration 
og tilstedeværelsen af   ikke 
- kondenserbare gasser, 
der hver kan kompromittere 
steriliteten. Metoder til at udføre 
maskinkontrol eller en damp 
penetrationstest kan gøres ved 
hjælp af traditionelle Bowie-
Dick test med farveomslag eller 
alternativt elektronisk Bowie-
Dick test. For at sikre bedst 
mulig kontrol af autoklaven, er 
det en fordel at få mest mulig 
information omkring processen 
og at kunne gemme data digitalt 
(f.eks. med 3M™ Elektronisk 
Test System™). Digitalt lagrede 
data kan bruges som en del af 
et kvalitetssystem, men også for 
at analysere resultaterne af en 
autoklave over tid og dermed 
identificere og rette fejl, før de 
forårsager produktionsstop.

Anvendelse af standarder i 
praksis

(1) Bowie-Dick testpakke skal altid 
køres i en varm autoklave for at 
undgå falsk negative resultater.

(2) Placer Bowie-Dick testpakken 
på nederste hylde, lige over 
afløbet i en tom autoklave. 

Anbefalet 3M produkt
3M™ Elektronisk Test System™: 
et unikt testsystem til måling 
af de fysiske parametre under 
sterilisationscyklussen - korrekt 
temperatur, tryk og tid - samt 
et unikt system til påvisning 
af tilbageværende luft . Det 
giver digital information, om 
autoklavens ydeevne, der kan 
analyseres over tid.

Godskontrol
Godskontrol er den del af 
processen, hvor hver last 
kontrolleres og frigives til klinisk 
brug. Godskontrollen kan udføres 
med en biologisk indikator (BI). 
En biologisk indikator er den 
eneste type af godskontrol, som 
påviser et faktisk drab af sporer i 
autoklaven.

Anvendelse af standarder i 
praksis

Hvis en biologisk indkator 
er positiv og årsagen ikke 
umiddelbart kan identificeres, skal 
alle instrumenter i den aktuelle 
last samt alle instrumenter kørt 
efter den seneste last med 
godkendt biologisk indikator med 
negativt resultat, tilbagekaldes og 
steriliseres påny.

Anbefalet 3M produkt

Denne kontrol kan udføres med 
Attest Super Rapid BI (resultat 
på 1 time) eller Attest Rapid BI 
(resultat på 3 timer).

1 2

6
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Implementer standarder inden for sterilisation 
sammen med 3M

Pakkekontrol
Pakkekontrol kan opnås ved 
anvendelse af en kemisk indikator, 
f.eks klasse 5,  til kontrol af 
forseglede pakker, containere og 
poser. Pakkekontrol verificerer, 
at de rette betingelser for 
dampsterilisation er opnået 
indvendigt i pakningen, hvilket 
anbefales af WHO (World Health 
Organization)*.

Anvendelse af standarder i 
praksis

(1) Til dampsterilisation placeres 
pakkekontrollen i midten 
af hver pakke, pose eller 
bakke. I containere placeres 
en pakkekontrol i to modsat 
rettede hjørner på hvert niveau. 
I containere med flere niveauer 
placeres en pakkekontrol i midten 
af hvert niveau.

(2) Hvis en pakkekontrol ikke 
godkendes skal den aktuelle 
pakke ikke anvendes, men må 
steriliseres påny.

Anbefalet 3M produkt

3M™ Comply™ SteriGage™ klasse 
5 integreret indikator baseres 
på en teknologi som muliggør et 
flydende farveomslag, som er let 
og tydeligt at aflæse.

Eksponeringskontrol 
Anvendelsen af indikatortape er 
en måde, hvorpå personalet på 
sterilcentralen hurtigt kan se, 
om en pakke har været udsat for 
sterilisationsprocessen eller ej.

Anvendelse af standarder i 
praksis

Anvend en ekstern kemisk 
indikator på ydersiden af hver 
pakke.

Anbefalet 3M produkt

3M™ Comply™ 1322 og 1355 
blyfri indikatortape giver dig den 
løsning, som du har brug for til 
eksponeringskontrol.

Dokumentation.
For hvert trin i sterilisations-
processen er dokumentation 
en vigtig del. 3M tilbyder 
kvalitetssikring i form af etiketter, 
mærkning og elektronisk system, 
som giver information om hvilke 
instrumenter, der er steriliseret 
samt evidens for at processen 
de har været udsat for er 
godkendt. God dokumentation 
gør det muligt at spore hver 
pakke med henblik på at sikre 
sterilitet, hvilket gør det lettere at 
diagnostisere og løse eventuelle 
problemer.

3 4 5

*Kilde:
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/tools_resources/SSSL_Checklist_finalJun08.pdf?ua=1
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/tools_resources/SSSL_Manual_finalJun08.pdf?ua=1
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Produkter til 
maskinkontrol
Maskinkontrol er en måde at kontrollere om din dampautoklave gør sit job korrekt. For at kontrollere dine 
dampautoklaver, skal hver dag indledes med at køre en damppenetrationstest (Bowie-Dick test) for at 
opdage utætheder, ufuldstændig luftuddrivning, ufuldstændig damppenetration og tilstedeværelsen af   
ikke-kondenserbare gasser, der hver kan kompromittere steriliteten. Det er vigtigt at Bowie-Dick testen 
er uafhængig af autoklaven.

• Overvågningssystem i tre dele - sensorenhed, 
dataconverter og omfattende software til analyse af 
data

• Præcis, pålidelig og uafhængig måling 
•  Fuldautomatisk damppenetrationstest (Bowie-Dick Test 

"godkendt" eller "mislykket") 
•  Nem at anvende og aflæse
•   Digital, papirløs dokumentation, der kan deles på det 

fælles interne netværk
•  Opfylder kravene i DS/EN ISO 11140-1 og -4

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelseskarton

4208 ETS sensorenhed 1 stk/æske 1 æske/karton

4109 ETS dataconverter 1 stk/æske 1  æske/karton

4110 ETS software 1 stk/æske 1  æske/karton

3M™ Elektronisk Test System til dampautoklaver (ETS)™ 4208, 4109, 4110
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Produkter til maskinkontrol

 3M Comply Bowie & Dick testpakke, til engangsbrug

 3M Comply Bowie & Dick testpakke, til engangsbrug

• Opfylder kravene i DS/EN ISO 11140-1 og -4
• Lamineret indikatorark 
• BSI certificeret
 Let at finde og udtage indikatorarket
•  Skifter farve fra rød til blå

• Opfylder kravene i DS/EN ISO 11140-1 og -4
• Indikatorark af papir
• BSI certificeret
• Let at finde og udtage indikatorarket ("tændstikæskemodel")
• Skifter farve fra lyseblå til pink

1300

1301

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelseskarton

1300 3M Comply Bowie & Dick testpakke, til engangsbrug 20 stk/æske 1 æske/karton

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelseskarton

1301 3M Comply Bowie & Dick testpakke, til engangsbrug 20 stk/æske 1 æske/karton
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Produkter til 
godskontrol

Godskontrol er den proces, hvor hver last kontrolleres og frigives før klinisk anvendelse. Godskontrol 
kan gennemføres med en biologisk indikator. En biologisk indikator er den eneste type af 
godskontrol, som påviser et faktisk drab af sporer i autoklaven. For at opnå optimal patientsikkerhed 
anbefaler 3M™ at hver last, som steriliseres, kontrolleres med en biologisk indikator.

3M™ Attest™ Super Rapid biologisk 
indikator
3M™ Attest™ Super Rapid biologisk indikator giver dig det hurtigste resultat (1 time) som er tilgængeligt i 
dag, hvilket gør at inkubation og aflæsning af resultat kan ske på den samme tid, som det tager for lasten 
at afkøle. Dette giver dig tryghed i forhold til status på din last samtidig med, at du kan frigive din last til 
tiden. 

Best practice
Direkte måling af temperatur og tryk i autoklaven sikrer ikke at sterilisation opnås, og fordi kemiske 
indikatorer ikke kan erstatte biologiske indikatorer, er det derfor god rutine at anvende en biologisk 
indikator som godskontrol.
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Biologisk indikatorsystem til 
dampsterilisation

 3M™ Attest™ Super Rapid  biologisk indikator 1492V

 3M™ Attest™ Rapid biologisk indikator

3M Attest Rapid biologisk indikatorsystem til dampsterilisation med 
resultat på 3 timer.
• Giver resultat på 3 timer 
• Meget resistent, standardiseret population af Geobacillus 

stearothermophilus sporer
• Giver alle fordelene ved en "alt-i-en" teknologi og desuden svar på tre 

timer
• Opfylder kravene i DS/EN ISO 11138-1 og -3

1292, 1292E

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelseskarton

1492V 3M Attest Super Rapid biologisk indikator 50 stk/æske 4 æsker/karton

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelseskarton

1292
3M Attest Rapid biologisk indikator til 
dampsterilisationsprocesser ved 121°C, resultat på 3 
timer, brunt låg

50 stk/æske 4 æsker/karton

1292E
3M Attest Rapid biologisk indikator til 
dampsterilisationsprocesser ved 121º – 134ºC, resultat på 3 
timer, brunt låg

50 stk/æske 4 æsker/karton

3M Attest Super Rapid biologisk indikatorsystem til dampsterilisation baseres på 
en fremstående teknologi, som giver markedets hurtigste resultater for biologiske 
indikatorer. 3M Attest Super Rapid giver dig resultat inden for en time efter kørsel. 
Produktet kan anvendes til sterilisationsprocesser i intervallet 132˚C til 135˚C. 

• Biologisk indikator med aflæsning på 1 time til dampsterilisationscyklusser
• Meget resistent, standardiseret population af Geobacillus stearothermophilus 

sporer 
• Giver alle fordelene ved en "alt-i-en" teknologi og desuden svar på blot en time
• Opfylder kravene i DS/EN ISO 11138-1 og -3
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Biologisk indikatorsystem til 
dampsterilisation

 3M udviklede den første "alt-i-en" biologisk indikator ampul for at 
minimere risikoen for kontaminering efter kørsel.
• Meget resistent, standardiseret population af Geobacillus 

stearothermophilus sporer
• Fordele ved den praktiske "alt-i-en" teknologi: 
 - Simpel dyrkning  

- Minimerer falsk positive svar som følge af kontaminering 
• Anbefalet inkubationstid 48 timer
• Opfylder kravene i DS/EN ISO 11138-1 og -3.

 3M™ Attest™ biologisk indikator til dampsterilisation 1262, 1262P

1262, 1262P

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelseskarton

1262

3M Attest Rapid biologisk indikator til 
dampsterilisationsprocesser ved 121º – 134ºC, 48 
timer før aflæsning brunt låg 100 stk/æske 4 æsker/karton

1262P
3M Attest Rapid biologisk indikator til 
dampsterilisationsprocesser ved 121º – 134ºC, 48 
timer før aflæsning, brunt låg

25 stk/æske 4 æsker/karton
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1492V

1492V

Færdig testpakke
3M™ Attest™ Super Rapid færdig testpakke 

3M™ Attest™ Rapid færdig testpakke 

3M™ Attest™ Rapid færdig testpakke 

Til dampsterilisation ved 132˚C til 135˚C i tre/fire minutter. Hver testpakke 
indeholder en 3M Attest Super Rapid biologisk indikator 1492V. 

Testpakke til dampsterilisation. Indeholder en 3M Attest Rapid 1292 biologisk 
indikator.

Testpakke til dampsterilisation. Indeholder en 3M Attest 1262 biologisk indikator.

1496V, 1496VF

1296, 1296F

1276, 1276F

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelseskarton

1496V 3M Attest Super Rapid færdig 
testpakke 

24 stk/æske  1 æske/karton

1496VF 3M Attest Super Rapid færdig 
testpakke  5 stk/æske 1 æske/karton

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelseskarton

1296
3M Attest Rapid testpakke til 
dampsterilisation, med Attest 
1292 biologisk indikator 

25 stk/æske 1 æske/karton

1296F
3M Attest Rapid testpakke til 
dampsterilisation, med Attest 
1292 biologisk indikator

5 stk/æske 1 æske/karton

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelseskarton

1276
3M Attest Rapid testpakke til 
dampsterilisation med attest 
1262 biologisk indikator.

25 stk/æske 1 æske/karton

1276F
3M Attest Rapid testpakke til 
dampsterilisation med attest 
1262 biologisk indikator

5 stk/æske 1 æske/karton
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1492V

1492V

3M™ Attest™ inkubatorer
 3M™ Attest™ inkubatorer

 3M™ Attest™ logbog

490, 390

1466

 3M Attest inkubator 490 er designet til at inkubere og automatisk aflæse 
vækst (via fluorescens) i Attest 1492V Super Rapid biologisk indikator på 1 time 
og 3M Attest inkubator 390 er designet til at inkubere og automatisk aflæse 
fluorescens i Attest 1292, 1292E Rapid biologiske indikatorer på 3 timer.

Nye og forbedrede egenskaber:

• Mulighed for at lave brugerdefinerede indstillinger for akustisk alarm, tid, 
dato og temperaturkontrol 

• Brugervenligt display, der viser den resterende tid indtil aflæsning og 
nem tolkning af resultater

• Giver dig mulighed for at håndtere dokumentation via en web app på din 
internet-tilsluttede PC

• Giver dig mulighed for at følge inkubationen og aflæse resultatet på 
afstand via din smart-phone, I-Pad eller PC

• Kan tilsluttes sporbarheds-software som f.eks T-doc

Fortrykt logbog, der samler alle de oplysninger, du behøver for at opfylde 
kravene til dokumentation .

• Beregnet til brug sammen med 3M Attest Super Rapid 1942Vbiologisk 
indikator 

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelseskarton

490 3M Attest Inkubator til brug sammen med Attest Super 
Rapid 1492V biologisk indikator, 10 brønde 1 stk/æske 1 æske/karton

390 3M Attest Inkubator til brug sammen med Attest Rapid 
1292, 1292E biologiske indikatorer, 10 brønde 1 stk/æske 1 æske/karton

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelseskarton

1466 Logbog med plads til 50 resultater 1 stk/æske 1 æske/karton
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Produkter til 
pakkekontrol
Pakkekontrol kan gennemføres ved hjælp af kemiske indikatorer (type 5) til intern kontrol af forseglede pakker, 
bakker, containere og poser. Pakkekontrollen sikrer at forudsætningerne for dampsterilisation er opnået inde i 
pakningen, og WHO`s Checkliste for Sikker Kirurgi (surgical safety check list* ) kræver at pakkens sterilitet skal 
verificeres på operationsafdelingen. Dette kan opnås ved hjælp af en kemisk indikator i hver pakke.

3M™ Comply™ SteriGage™ kemisk integrator har et flydende farveomslag, som er nemt at aflæse ved et tydeligt 
"Accept" eller "Reject" resultat. Valgfrie forlængere er tilgængelige for nemt at kunne udtage indikatoren fra 
inderpakningen. Denne type 5 integreret indikator afspejler ydeevnen svarende til af en biologisk indikator på tre 
tid/temperatur forhold under ideelle forudsætninger for dampsterilisation.

Best practice
3M Comply SteriGage Type 5 integreret indikator er baseret på en teknologi, der giver et flydende farveomslag, 
som er let at aflæse.

• 3M Comply SteriGage kemisk integrator til 
dampsterilisation opfylder kravene i DS-EN ISO 11140-1. 
3M Comply SteriGage kemisk integrator er designet til 
med høj præcision at påvise små forandringer ved alle de 
kritiske parametre for dampsterilisation. 

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelseskarton

1243A 3M Kemisk integrator til dampsterilisation type 5 med 
flydende farveomslag. 500 stk/pose 2 stk/æske

1243B 3M Kemisk integrator til damp, 5,1 cm × 1,9 cm 100 stk/pose 10 stk/æske

1243RE 3M Kemisk integrator til dampsterilisation type 5 med 
forlænger, flydende farveomslag. 1000 stk/pose 1 stk/æske

 3M™ Comply™ SteriGage™ kemisk integrator til dampsterilisation 1243A, 1243B, 1243RE

*Kilde: http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/tools_resources/SSSL_Checklist_finalJun08.pdf?ua=1
 http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/tools_resources/SSSL_Manual_finalJun08.pdf?ua=1
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Type 4 multiparameter kemisk indikator
Indikatorprikkerne reagerer sekventielt under dampsterilisationsprocessen og reagerer på temperatur, tid 
og tilstedeværelse af damp. 

Produkter til pakkekontrol

3M™ Comply™ Steam-Clox™ multiparameter kemisk indikator til damp

 3M™ Comply™ kemisk indikator til dampsterilisation 

• Lang strimmel med kemisk indikatorblæk trykt 
på en perforeret strip. Farveskift fra hvid til sort/
mørkebrun

• Denne type 4 multiparameter indikator 
reagerer på to eller flere kritiske parametre ved 
dampsterilisationsprocessen

• Opfylder kravene i DS-EN ISO 11140-1

00103, 00104

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelseskarton

00103 3M Kemisk indikator til damp, 121˚C 
Type 4 250 stk/æske 20 æsker/karton

00104 3M Kemisk indikator til damp, 134˚C 
Type 4 250 stk/æske 20 æsker/karton

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelseskarton

1250 3M Kemisk indikator strimmel type 4, 
multiparameter indikator med farveskift 240 stk/æske 8 æsker/karton

1250
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Produkter til 
eksponeringskontrol
Produkter til eksponeringskontrol giver dig mulighed for at se om en pakke har været eksponeret for 
sterilisationsprocessen eller ej. Disse type 1 procesindikatorer er typisk indikatortape eller etiketter som giver et 
farveomslag, når de eksponeres for sterilisationsprocessen.

Best practice
• Placer altid en type 1 procesindikator på ydersiden af hver pakke, indpakket bakke, beholder eller pose hvis 

de ikke allerede er udstyret med en integreret eksponeringsindikator. 
• Selvom den eksterne indikator viser at en pakke har gennemgået sterilisationsprocessen giver det ingen 

evidens for, hvorvidt indholdet i pakken har været eksponeret for de rette forudsætninger for en vellykket 
sterilisation. Kun en intern kemisk indikator kan give denne information.

En pålidelig indikatortape som straks giver information om pakken er blevet 
eksponeret for tilstrækkelig dampsterilisation. Blækket i den kemiske 
indikatortape vil ændre farve og blive mørkere ved eksponering for damp.
•   Pålideligt klæbestof som hæfter godt på pakkemateriale
•   Bæredygtig fremstillingsproces, fri for opløsningsmidler
•   Kræver ikke bortskaffelse af farligt affald 
•   Ny pakning med op til 30% mindre plastik
•   Praktisk, enkeltpakket, ruller nemme at åbne 
•   Blyfri og uden tilsætning af latex
•   1355 har et klæbestof specielt udviklet til at klæbe på non-woven 

materiale og har generelt en høj klæbeevne

Varenr. Beskrivelse Pakning

1322 – 12mm 3M Blyfri indikatortape til dampsterilisation designet til brug på alle typer 
indpakningsmateriale, størrelse 12mm x 55m, gul 42 ruller/karton

1322 – 18mm 3M Blyfri indikatortape til dampsterilisation designet til brug på alle typer 
indpakningsmateriale, størrelse 18mm x 55m, gul 28 ruller/karton

1322 – 24mm 3M Blyfri indikatortape til dampsterilisation designet til brug på alle typer 
indpakningsmateriale, størrelse 24mm x 55m, gul 20 ruller/karton

1322 – 48mm 3M Blyfri indikatortape til dampsterilisation designet til brug på alle typer 
indpakningsmateriale, størrelse 48mm x 55m, gul 10 ruller/karton

1355 – 18mm 3M Blyfri indikatortape til dampsterilisation designet til brug på alle typer 
indpakningsmateriale, størrelse 18mm x 55m, blå 28 ruller/karton

1355 – 24mm 3M Blyfri indikatortape  til dampsterilisation designet til brug på 
engangsmateriale, størrelse 24mm x 55m, blå 20 ruller/karton

1322CH 3M Blyfri indikatoretiket udviklet til brug på metal og glas, størrelse 25 
mm x 10 cm, tydeligt farveomslag Etiketter/rulle

3M™ Comply™ Blyfri Indikatortape til damp 1322, 1355, 1322CH
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Produkter til 
dokumentation af 
sterilisationsprocessen
Det sidste trin i en komplet og vellykket kontrol af sterilisationsprocessen er dokumentation. Et godt 
dokumentationssystem indeholder dokumentation for hvilke instrumenter, der er blevet steriliseret og evidens for 
dine monitoreringsresultater af sterilisationsprocessen. 3M`s løsninger for dokumentation giver dig et permanent 
protokol, som hjælper dig med at opfylde dine krav.

Best practise

• Dokumentér altid dine resultater i et logisk og letanvendeligt system 

• At gemme formularer, etiketter samt at gemme via elektroniske systemer er typiske metoder til at dokumentere 
data

Et engangsprodukt som indikerer om instrumenter i 
en pakke eller en last er blevet eksponeret for de rette 
forudsætninger for sterilisation. Dokumentationskortet kan 
benyttes i alle dampsterilisationsprocesser.

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelseskarton

4171MM Dokumentationskort 100 stk/æske 1 æske/karton

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelseskarton

00160 Til anvendelse i dampautoklaver, type 1 
procesindikator. Resultat baseret på farveomslag. 1000 etiketter/rulle 12 æsker/karton

 3M™ Comply™ SteriGage™ dokumentationskort 

 3M™ Comply™ indikatoretiket

4171MM

 00160
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Fremstillet af robust, slagfast, plastmateriale. Passer 
til to ruller 18 mm bred indikator tape. Tung bund.

Passer til tre 12 mm ruller, to 25 mm ruller eller en 50 mm 
rulle. En tabulator kan sættes fast på tape dispenseren, 
hvilket automatisk folder 6 mm af tapen. 

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelseskarton

C22 Tape Dispenser med tung bund 1 stk/æske 2 æsker/karton

Varenr. Beskrivelse Pakning Forsendelseskarton

M52 Tape Dispenser med tabulator og tung bund 1 stk/æske 1 æske/karton

 C22 Tape Dispenser 

 M52 Tape Dispenser med tabulator 

C22

M52
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Varenr. Størrelser Antal pr. 
pakning

8750 7,5 cm x 2,5 cm x 100 m 8
8752 10 cm x 5 cm x 100 m 6
8754 15 cm x 5 cm x 100 m 4
8756 20 cm x 5,5 cm x 100 m 2
8758 25 cm x 6,5 cm x 100 m 2
8760 30 cm x 8 cm x 100 m 2
8762 35 cm x 8 cm x 100 m 2
8764 40 cm x 8 cm x 100 m 2

Varenr. Størrelser Antal pr. 
pakning

8601 5,0 cm x 200 m 12
8602 5,0 cm x 100 m 12
8603 7,5 cm x 200 m 8
8604 7,5 cm x 100 m 8
8605 10 cm x 200 m 6
8606 10 cm x 100 m 6
8607 15 cm x 200 m 4
8608 15 cm x 100 m 4
8609 20 cm x 200 m 4
8610 20 cm x 100 m 4
8613 25 cm x 200 m 2
8614 25 cm x 100 m 2
8615 30 cm x 200 m 2
8616 30 cm x 100 m 2
8617 35 cm x 200 m 2
8618 35 cm x 100 m 2
8619 40 cm x 200 m 2
8620 40 cm x 100 m 2

  Poser på rulle med fold 

 Flade ruller 

Rulle: En lang kontinuerlig pose som kan klippes i den 
ønskede længde og forsegles i begge ender.

3M™ Steri-Dual™ ECO sterilemballage
De varmeforseglede sterilposer er baseret på en papir/plastfilm konstruktion (polypropylen/polyester). Poserne 
svejses sammen med varme og har en 3-dobbelt forsegling i siderne for ekstra stabilitet. Steri-Dual ECO sterilposer 
findes i fladt design samt med fold på ruller såvel som færdigklippede poser. De giver en mikrobiel barriere efter 
sterilisation medmindre pakningen åbnes eller bliver beskadiget. Poserne er nemme at anvende og har en fiberfri 
åbning. En indikator på posens yderside viser tydeligt, om posen har været udsat for sterilisationsprocessen ved et 
farveomslag fra rosa til brun.
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Varenr. Størrelser Antal pr. 
pakning

8652 7,5 cm x 15 cm 1000
8654 7,5 cm x 19,5 cm 1000
8656 7,5 cm x 25 cm 1000
8658 7,5 cm x 30 cm 1000
8660 7,5 cm x 39 cm 1000
8662 10 cm x 15 cm 1000
8664 10 cm x 19,5 cm 1000
8666 10 cm x 25 cm 1000
8667 10 cm x 27 cm 1000
8668 10 cm x 30 cm 1000
8672 10 cm x 39 cm 1000
8674 10 cm x 45 cm 1000
8676 10 cm x 57 cm 1000
8669 12 cm x 30 cm 1000
8678 15 cm x 19,5 cm 1000
8680 15 cm x 25 cm 1000
8681 15 cm x 32 cm 1000
8682 15 cm x 30 cm 1000
8683 15 cm x 35 cm 1000
8684 15 cm x 39 cm 1000
8686 15 cm x 45 cm 1000
8687 17 cm x 35 cm 1000
8688 20 cm x 25 cm 1000
8690 20 cm x 30 cm 1000
8691 22 cm x 35 cm 1000
8693 20 cm x 39 cm 1000
8696 20 cm x 45 cm 1000
8697 22 cm x 42 cm 1000
8698 25 cm x 30 cm 1000
8699 27 cm x 35 cm 1000
8701 25 cm x 39 cm 1000
8703 25 cm x 45 cm 1000
8705 25 cm x 50 cm 1000
8706 27 cm x 45 cm 1000
8707 30 cm x 39 cm 1000
8709 30 cm x 45 cm 1000
8711 30 cm x 57 cm 1000
8712 32 cm x 50 cm 1000
8715 35 cm x 39 cm 1000
8717 35 cm x 45 cm 1000
8718 35 cm x 52 cm 1000
8719 40 cm x 45 cm 1000
8721 42 cm x 55 cm 1000
8722 42 cm x 60 cm 500

1492V

  Flade poser
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Varenr. Størrelser Stk/æske

CMG030 30 cm x 30 cm 2000
CMG040 40 cm x 40 cm 500
CMG050 50 cm x 50 cm 500
CMG060 60 cm x 60 cm 500
CMG075 75 cm x 75 cm 250
CMG090 90 cm x 90 cm 250
CMG100 100 cm x 100 cm 250
CMG120 120 cm x 120 cm 100

Varenr. Størrelser Stk/æske

TNT045 45 cm x 45 cm 500
TNT050 50 cm x 50 cm 500
TNT060 60 cm x 60 cm 500
TNT075 75 cm x 75 cm 250
TNT090 90 cm x 90 cm 250
TNT100 100 cm x 100 cm 200
TNT120 120 cm x 120 cm 100
TNT137 137 cm x 137 cm 100

Varenr. Størrelser Stk/æske Forsendelseskarton

13911 5,1 cm x 12,8 cm 100 10
13913 9,9 cm x 16,8 cm 100 10
13915 14,0 cm x 24,0 cm 100 10

3M™ Steri-Green™ crepe papirark er grønne, kvadratiske papirark, der kan 
anvendes som indpakningsmateriale til dampsterilisation. Ark i forskellige 
størrelser anvendes til indpakning og beskyttelse af f.eks. bakker med 
instrumenter.

Steri-Blu non-woven er blålige ark af non-woven materiale, der kan anvendes som 
indpakningsmateriale til dampsterilisation. Ark i forskellige størrelser anvendes til 
indpakning og beskyttelse af f.eks. bakker med instrumenter.

Designet til at beskytte spidse instrumenter fra at blive beskadiget og 
reducerer risikoen for at stikke hul på posen under sterilisation. Indikator 
på instrumentbeskytteren viser at instrumentet har gennemgået en 
dampsterilisationsproces.

1492V

1492V

Pakkemateriale til dampsterilisation

 3M™ Steri-Green™ crepe papir, ark

 3M™ Steri-Blu™ non-woven, ark

3M™ Comply™ instrumentbeskytter

1276, 1276F

 CMG

 TNT

13911, 13913, 13915
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