
 

Pro Check Hızlı Protein 
Kalıntı Testi 
Kesinlikle daha iyi bir protein kalıntı testi 

Geniş Kapsamlı Endoskop ve 
Alet Kontrol Testi 10 Saniyede Sonuç 

 
 
 

 
 

 

 

 ISO 15883'e uygundur  
 10 saniye için sonuç alınır  
 Kullanılması kolay – inkübasyon gerektirmez  
 Net renk değişimi  
 Düşük maliyetli  
 Aşağıdakilerle kullanım içindir:  
 Endoskoplar  
 WD/ Ultrasonik yüzeyler 
 Cerrahi aletler 

 
 

Pro Check 1 Kutu Koruyucu Straforlu Çekmeçeli Kutu 

24 Adet vida-Contalı kapak küçük şişe 
24 Adet kısa çubuklu swap 
24 Adet tüp üzerinde etiket  
  1 Adet kontrol 

 

Pro Check Hızlı Protein Kalıntı Testi 
Pro Check protein testi yıkayıcılar-dezenfekte cihazları, ultrasonik temizleyiciler, endoskoplar ve diğer 
temizlenmesi zor cerrahi aletlerin yüzeyleri üzerinde geri bırakılan kalıntı proteinleri tespit etme kabiliyeti olan 
hızlı bir protein testtir. Bu protein testi klinik kimya içinde kullanılan bir boya-bağlama solüsyonu esaslıdır ve 1 
μg hassasiyet içinde protein kalıntılarını tespit edebilir.  
 
Pro Check Endoskoplar ve Lümenli Parçalar İçin;  
Endoskoplarınızın temizle işlemi bittikten sonra iç lümenleri kurumadan önce; Skop yuvasından boş olan uç 
kısımları ilerletin skopun uç kısmından çıkan plastik hattı hızlıca çekin. Eğer kalıntı varsa conta uç swap 
kalıntıları süpürerek çekecektir. Gelen uç kısımları hemen tüpe daldırın veya uçları tüpün içine keserek bırakın. 
Eğer kalıntı varsa 10 - 15 saniyede tüp içindeki kahverengi renk boya bağlama solusyonu sıva mor veya daha 
koyu mor renkine dönecektir. 
 

 
 

Pro Check 1 Kutu  

50 Adet Contalı vida kapaklı tüp 
50 Adet Etiket (Tüp üzerinde) 

  4 Adet Distile su 
50 Adet 2.2M uzunluğunda Spiralli Contalı 

plastik çubuk Kalınlık 1 mm, ucu 2.8mm-5mm 
swap 
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Adı: 3C Pro Check 

Uygunluk: BS EN ISO 15883, HTM 2030 

Süre: 10 saniye içinde sonuç alınır 

Depolama şartları: 2°C ile 25°C Arasında 

Lot no: Evet, kutu üzerinde 

Son kullanım tarihi: Evet, kutu üzerinde 

Doğru semboller: Evet, standarda uygun olarak 

İndikatör: Vida kapaklı tüpler Diyagnostik boya-bağlama solüsyonu içerir 

Son kullanım tarihi: Oda sıcaklığında 18 ay 

Ambalajlama: Koruyucu Straforlu çekmeceli ktu içerisinde contalı vida kapaklı 
tüpler Pamuklu çubuk veya endoskoplar için spiralli pamuklu 
swap, (Pozitif kontrol için bir protein içeriği olan materyel) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Uygulama talimatı  
Pro Check kutu içerisinden bir adet Pro Check tüp cıkarın. Yıkama makinasından çıkmış yıkanmış cerrahi 
aletlerin yüzeyinden proteinin mevcut olup olmadığını tespit etmek için, yüzeyi ıslak pamuklu çubuk-swap ile 
silin, pamuklu çubuğu renk değiştirme solüsyonu içine yerleştirin ve pamuklu çubuğu 5-10 saniye döndürün. 
Pamuklu çubuk daha sonra atılabilir veya içine bırakınız. Eğer protein mevcut ise, Pro Check 10-15 saniye 
içinde mor renge dönecektir. protein kalıntı seviyesi ne kadar yüksek olursa (canlı organizma protein 
kaynağı) protein varlığı için mor renk değişikliği o kadar koyu tonlara hızlı bir şekilde gelişecektir. Pro Check 
kalıntı tespiti ile renk değişimi yüzey temizliğinin yarı-kantitatif bir ölçümünü sağlar.    

 
 

 

 
 

HIZLI PROTEİN KALINTI TEST SONUCU REFERANS TABLOSU  
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