
 

 

    3C WASHER CHECK  
Yıkama İndikatörü-Temizlik Etkinlik İndikatörü 

 
 

                              YIKAMA ÖNCESİ               YIKAMA SONRASI 

           

       3C Washer Check Standart şeffaf cam frame (Zorlaştırılmış Test)-Çelik İndikatör  
Ultrosonik Yıkayıcı, Dezenfektör (WD) ve Endoskopik ince lümenli aletlerin (1MM – 
3MM) performans değerlendirme talimatı uygulama alanı:  
Washer Check Şeffaf cam frame (Zorlaştırılmış Test) – Çelik İndikatör; Temizlik indikatörü cerrahi 
aletler için ultrasonik yıkayıcı ve yıkayıcı dezenfektörlerin içindeki temizleme işlemlerinin temizleme 
etkinliğinin geçerliliği ve rutin gözlemlenmesi için tasarlanmıştır. Şeffaf cam frame (Zorlaştırılmış Test) 
Temizlik Etkinliği İndikatörü ISO 15883'e göre test kiri protein, hemoglabin, fibrin (insan kanı 
similasyonuna eş değerde kan ve katkı maddeleri) ile kirletilmiş olan, paslanmaz çelikten imal edilen 
özel bir ultrasonik ve dezenfökterler için temizlik indikatörü-kirlilik testidir.  

3C Washer Check Cerrahi aletler için test prosedürün yürütülmesi:  
1. 3C Washer Check Temizlik indikatörü Şeffaf cam frame kaplı (Zorlaştırılmış Test)'i folyo 

ambalajlı torbasını açın çıkarın, cerrahi aletler için Şeffaf cam frame (Zorlaştırılmış Test) yıkama 
Ultrasonik / Dezenfektör makinasının ve Endoskopi yıkama makinasının  herhangi bir alanına 
bırakabilir veya sepete klipleri yardımı ile takabilirsiniz.  

2. 3C Washer Check Cerrahi aletler için Şeffaf cam frame kaplı (Zorlaştırılmış Test)'i Ultrasonik / 
Dezenfektör yıkayıcıya (Herhangi bir yere/sepete) yerleştirin.   

3. Ultrosonık yıkayıcı veya yıkayıcı dezenfektörün programı kontrol edin.  
4. Programı başlatın.  
5. Yıkama temizleme işlemi [döngüsü] tamamlandığı zaman, 3C Washer Check temizlik indikatörü 

Şeffaf cam frame kaplı (Zorlaştırılmış Test)'i cerrahi aletler içinden dışarı alın ve temizleme 
performansını gözle değerlendirin.  

6. 3C Washer Check İndikatörü değerlendirme işlemini referans tablosunda karşılaştırın.  
7. Parti kontrol formu üzerinde gözle değerlendirme sonucunu yazın ve test sonucuna göre yükü 

serbest bırakın veya serbest bırakmayın. 

8. Değerlendirmeden sonra, indikatör kurumunuz prosedürü doğrultusunda atık ile atılabilir. 
 

  
                   Lümenli aletler için zorlaştırılmış alan 
 
                   Lümenli aletler için zorlaştırılmış alan 
 
                   Lümenli aletler için zorlaştırılmış alan 

 

Yerleştirin – Döngüyü/Programı Başlatın – Sonuçları Değerlendirin  
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         YIKAMA İNDİKATÖRÜ SONUÇLARI  
                        DEĞERLENDİRME TABLOSU 
           SONUÇ                      YORUMLAMA                      KARAR                       

            

                                                            Yetersiz Temizleme İşlemi                         

 
 

 
 

 

 

 

                                                                                         Başarılı Temizleme İşlemi 

 
 

 3C Washer Check Ultrosonik Yıkayıcı / dezenfektörlerin / Endoskop yıkama  etkinliğini izlemek içindir 

 3C Washer Check İnsan kanının simülasyonunu ISO 15883’e göre test eder   

 3C Washer Check Tanısal - Kolay kullanım ve okuma kolaylığı  

 3C Washer Check Paslanmaz çelik – Toksik değildir  

 3C Washer Check Rutin izleme için kesin doğrulama yıkama indikatörü 

 3C Washer Check Saklama oda şartlarında  (15 -30 derece. %35-60 nem)                                                                                                            
 

3C Washer Check şeffaf cam frame plastik Temizleme Etkinlik İndikatörü, Eni 17mm, Boyu 55mm 
ebatlarında olan cerrahi aletler için yıkayıcı dezenfektörlerin temizleme işlemlerinin rutin etkinliklerini doğrulamak 
için tasarlanmıştır. paslanmaz çelikten yapılmış ve ISO 15883’e göre doğrulama sırasında temizleme yeteneğini 
değerlendirmek için kullanılan simülasyon (taklit) kan gerçek kan'dır. Test similasyonu gerçek kan ile kantitatif bir 
ölçümü ile kirlenen özel bir temizleme göstergesidir. Bu ürünün kullanımı ve okunması kolaydır ve normal atık 
olarak atılabilir. 

 

Her bir Washer Check yıkama indikatörü/Kirlilik testi zorlaştırılmış test aparatına sahiptir. 
Her bir yıkama indikatörü kendine ait şeffaf cam frame (Zorlaştırılmış Test) içine yerleştirilmiştir.  

Washer Check Yıkama makinasının sepetine takın veya sepet içine herhangi bir alana bırakın. 
Washer Check Yıkama işlemi - Döngü sonrası değerlendirin ve atın. 

Kullan at!!! 
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Referans İşlem görmemiş 

 

 
 

 
Test lekesi tamamen görünür 

 

 
Yıkanan parçaları bırakmayınız 

 

 
Test lekesi Görünür 

 

 

Yıkama, Sıcaklık, Dozaj, Süre                                                  
kontrol ediniz 

 
Test lekesi görünür 

 

 
Testi tekrarlayınız 

 
Test lekesi çok hafifçe görünür 

 

 
 

Yıkama makinanız için servis                                                                                                   
teknisyenini çağırın 

 

 
Test lekesi tamamen yok oldu 

 

 
Yıkanan parçaları serbest bırakın 
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