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Produktová specifikace  

BLACKCHECK-C 
 
 

 

 

Kat. číslo a balení 
CI-BlackCheck C                250 ks 
 
Popis a princip testu: 
Laminované papírové proužky, které barevnou 
změnou znaku – písmena „V“ monitorují správnou 
sterilizaci vlhkým teplem při obou uvedených 
teplotách. Monitorují čas a teplotu. Vhodné pro 
použití do operačních setů a kontejnerů.   
 
Procesní charakteristika 
Počet indikátorů se řídí počtem sterilizačních 
jednotek.  Po správné sterilizační expozici indikátor 
nevratně mění barvu. 
 
Fyzická charakteristika 
Rozměry: délka 90 mm x šířka 19 mm 
 
Barevná změna: 
Při správné expozici změna barvy ze světle žluté na 
černou/černo-hnědou. 
 
Poznámka:  
Při dlouhém sterilizačním cyklu, nebo působením 
mokré páry může dojít k odloupnutí laminovaného 
povrchu. K podobnému výsledku může vést též 
hluboké prevakuum. Toto odloupnutí neovlivňuje 
reakci indikátoru. 
 
Uváděné hodnoty expozice: 
121oC - 10 minut 
134oC – 3,5 minuty 
 
Skladování: 
V originálním obalu na suchém místě (relativní 
vlhkost 10-60 %) a při pokojové teplotě 15-27 °C. 
  
Expirace:  
3 roky od data výroby. 
 
Klasikace dle standardu: 
ČSN EN ISO 15882, ČSN EN ISO11140-1, Typ 4, 
testován také biologickými metodami 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CI-BlackCheck-C je laminovaný chemický indikátor pro monitorování 

sterilizace vlhkým teplem při sterilizačních teplotách 134 °C i 121°C. 

 

 

 
 
                                   

 

Před expozicí 

 
Použití: 
1. Umístěte indikátor CI-BlackCheck-C do každého 

sterilizačního kontejneru nebo do komory sterilizátoru 
(počet indikátorů se řídí počtem sterilizačních 
jednotek). 

2. Proveďte sterilizaci. 
3. Po ukončení sterilizačního cyklu proveďte 

vyhodnocení barevná změny testu – písmena „V“  
4. Zaznamenejte výsledky. 
 
Hodnocení: 
 Vyhovující sterilizace: 

Písmeno „V“ světle žluté barvy v pravé části testu zcela 
změnilo barvu ze světle žluté na černou/černo-hnědou. 
T.j. stejné barvy jako má šipka. 

Nevyhovující sterilizace: 
Písmeno „V“ světle žluté barvy v pravé části testu 
změnilo barvu na béžovou nebo hnědou.  
Nepoužívejte takto sterilizovaný materiál, zkontrolujte 
sterilizační zařízení  a zopakujte sterilizaci. 

 
Poznámka:  
Pro detailnější vyhodnocení indikátoru použijte barevnou 
vyhodnocovací tabulku. 
 
Návod a další informace ke stažení: 
www.jktrading.cz  
 
Výhradní distributor: 
ČR:  
JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha 5, tel.: +420 
257 220 760, e-mail: praha@jktrading.cz  
SK:  
JK-Trading s.r.o., Dlhá 43, 900 31 Stupava,  
Kontakt: P.O.BOX 053, Pošta 49, 841 07 Bratislava, tel.: + 421 
264 774 591, e-mail: jk-trading@jk-trading.sk 
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