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Kan Ürünlerinizin Işınlandığını Doğrulamanın Yenilikçi Bir Yolu 
 

Ortadaki mavi noktanın çevreleyen referans renkle aynı veya ondan daha koyu olduğunu görsel olarak onaylayın. Bu kadar basit.    
 
RadTag® Işınlama İndikatörü, Kan veya kan ürünü torbanın bir ışınlayıcıya yerleştirilmesinden önce kan torbasına yapıştırılır.
İndikatörün hassas kısmı başlangıçta beyazdır ve iyonlaştırıcı radyasyona maruz kaldığında mavi renge döner; mavinin tonu, verilen
radyasyon dozunun yaklaşık bir miktarıdır. Renk değişimi kalıcıdır ve anında gerçekleşir ve daha fazla işlem veya geliştirme
gerektirmez.   
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RTG25-S  Gama Işınlama İndikatörü RTX25-S  X-Ray Işınlama İndikatörü 

Kullanım Esasları 
 

SAKLAMA 
Ürün canlılığını korumak için, RadTag Kan Işınlama İndikatörleri, gama 
ışınlarını, x ışınlarını ve elektron ışınlarını içeren tüm nüfuz edici radyasyon 
kaynaklarından güvenli bir mesafede saklanmalıdır.   
 
Işınlanmamış indikatörlerin doğrudan ve dolaylı güneş ışığı, ultraviyole 
radyasyonu ve ısıya maruz kalmasını önlemek için indikatörlerin sıcaklık aralığı 
+6°C ile -20°C olan bir buzdolabında veya dondurucuda saklanması önerilir.   
 
KULLANIM 
1. Gerekli sayıda indikatörü kutudan çıkarın. 
2. Kutuyu ve içindekileri bir buzdolabına veya dondurucuya koyun. 
3. Işınlamadan önce merkez noktanın beyaz olduğundan emin olun. 
4. Işınlama İndikatörünü kan torbası üzerindeki kuru temiz yere yapıştırın. 
5. Işınlamayı gerçekleştirin. 
6. Işınlamadan sonra, merkez noktanın renginin referans renkle aynı veya 

daha koyu olduğunu doğrulayın. 
 
 

Not: RadTag® indikatörleri, radyasyon dozimetreleri olarak değil radyasyon 
dozunun yarı kantitatif indikatörleri olarak düşünülmelidir. Işınlayıcıya üreticisi 

tarafından düzenli bakım yapılması önerilir. 

Düzenleyici Bilgiler 
 

Temel etiket (Fasson® FDA 815-S), FDA’nın Federal
Düzenlemeler Yasasına uygundur ve doğrudan ciltle
temas için Federal Düzenlemeler Yasasının 16CFR
Bölüm 1500.41 ve dolaylı gıda katkı maddesi
düzenlemelerine ilişkin 21CFR Bölüm 175.105 ile
uyumludur.  

ISO 9001:2015 yönergelerine uygun olarak üretilmiştir 
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