
Indikátory účinnosti ručního a automatického mytí a čištění (vč. UZV)

Katalogové číslo Název Obrázek Popis výrobku Balení ks Výrobce

TOSI

8302 TOSI®

Chemický test pro kontrolu účinnosti mytí a čištění 

chirurgických nástrojů v mycích a dezifenčních zařízeních 

(MDZ). Samostatně použitelný.

12 ks Pereg

RI-52002 Chemický test pro MDZ

Chemický test s proteinovou skvrnou pro kontrolu 

účinnosti mytí a čištění chirurgických nástrojů v mycích 

a dezifenčních zařízeních (MDZ). Určeno pro testovací 

modely RI-52003-PPY,RI-52003-PPB, RI-52004-PMIC-

PC a PM-RIBI-2-PC. Odpovídá ČSN-EN-ISO 15883-5

50 ks Simicon

RI-52003-V2A-E Testovací pouzdro - nerez

Nerezové testovací pouzdro s děrováním pro testy RI-

52002. Použití pro testování účinnosti mytí standardních 

chirurgických nástrojů v MDZ a pro ultrazvukové myčky.  

V souladu s ČSN-EN-ISO 15883-5.

5 ks cena na 

vyžádání
Simicon

RI-52003-PPY Testovací pouzdro - žluté

Polypropylenové (PP) testovací pouzdro s děrováním pro 

testy RI-52002. Použití pro testování účinnosti mytí 

standardních chirurgických nástrojů v MDZ a pro 

ultrazvukové myčky. Použitelnost až 3 měsíce při denním 

používání. 

5 ks Simicon

RI-52003-PPB Testovací pouzdro - modré

Polypropylenové (PP) testovací pouzdro - s děrováním pro 

testy RI-52002. Použití pro testování účinnosti mytí 

kloubní štěrbiny (cévní svorky CRILE). Použitelnost až 3 

měsíce při denním používání.

5 ks Simicon

RI-52006-SET SET - účinnosti mytí

Set pro monitorování účinnosti mytí v dezinfekčních 

myčkách. Obsahuje 50 ks indikátorů RI-52002 a po 1 ks 

PCD: Popypropylenové schránky RI-52003-PPY (žlutá) a 

RI-52003-PPB (modrá) a PCD RI-52004-PMIC-PC.

50 testů+2 PCD Simicon

8303 TOSI®-LumCheck

Chemický test pro kontrolu a validaci mytí a čištění 

dutých nástrojů (pevný endoskop, laparoskop) v MDZ, 

použití s testovací jednotkou 8305

25 ks Pereg
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Katalogové číslo Název Obrázek Popis výrobku Balení ks Výrobce

8305 TOSI®-LumCheck Test device
Testovací jednotka - nerezová trubice s pouzdrem pro 

chemický test 8303 LumCheck
1 ks Pereg

RI-52004- PMIC-PC
Testovací zařízení RI pro mycí 

procesy

PCD pro sledování účinnosti mytí v dezinfekčních 

myčkách (WB) pro dezinfekce chirurgických nástrojů s 

indikátory SIMICON RI. Polykarbonátová hadička s 

testovací jednotkou pro test RI52002. Adaptery pro myčky 

je možné objednat extra.                                                     V 

souladu s ČSN-EN-ISO 15883-5.

1 ks Simicon

RI-52004-SET
SET - chemický testy MDZ a 

hadičky

SET obsahující 50 ks indikátorů RI-52002 a 1 ks 

polykarbonátové hadičky RI-52004-PMIC-PC.
50 testů+1 PCD Simicon

PM-RIBI-1-PP
Testovací jednotka pro flexibilní 

endoskopy

Délka hadičky 2 m, vnitřní průměr 1 mm.                                                       

V souladu s ČSN-EN-ISO 15883-5.
1 ks Simicon

PM-RIBI-2-PC
Testovací jednotka pro flexibilní 

endoskopy

PCD pro sledování účinnosti mytí v dezinfekčních 

myčkách (WB) pro flexibilní endoskopy. Použití s 

indikátorem čištění SIMICON RI, nebo biologického 

indikátoru SIMICON EF. Délka hadičky 2 m, vnitřní 

průměr 2 mm. V souladu s ČSN-EN-ISO 15883-5.

1 ks Simicon

RI-52010-ENDO-SET ENDO - SET

Set pro monitorování účinnosti mytí v dezinfekčních 

myčkách pro flexibilní endoskopy. Set obsahuje (1x PCD 

PM-RIBI-2-PC a 50 ks testů RI-52002).      V souladu s 

ISO 15883.

50 testů+1 PCD Simicon

8298 TOSI®-FlexiCheck 

Chemický test pro kontrolu a validaci účinnosti mytí a 

čištění flexibilních endoskopů v MDZ. Obsahuje krevní a 

polysacharidovou testovací skvrnu. 

25 ks Pereg

8299 TOSI®-FlexiCheck Test device

Testovací jednotka - průhledná silikonová hadice 1 m s 

pouzdrem pro test 8298 pro chemický test mytí flexibilních 

endoskopických zařízení v MDZ.

1 ks Pereg
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Katalogové číslo Název Obrázek Popis výrobku Balení ks Výrobce

PM-RIBI-WB
TOSI®-FlexiCheck Adapter 

Wasserburg

Luer-Lock - Adapter pro myčky typu Wasserburg a pro test 

RI-52010-ENDO. Obsahuje 3 silikonové hadičky podle 

standardu ASP s CPC angulárním adapterem a luer-lock 

konektor.

1 ks Simicon

PM-RIBI-OLY
TOSI®-FlexiCheck Adapter 

Olympus

Luer-Lock - Adapter pro myčky typu Plympus a pro test RI-

52010-ENDO. Obsahuje 3 silikonové hadičky podle 

standardu ASP s CPC angulárním adapterem a luer-lock 

konektor.

1 ks Simicon

Stěrové štětičky

Katalogové číslo Název Obrázek Popis výrobku Balení ks Výrobce

8293 Swab-Aluminium -1,0mm

Hliníkové stěrové štětičky pro stěry v úzkých kanálcích. 

Délka 14,5 cm, průměr 1 mm. Použití s testem 

HemoCheck S a Pyromol test.

10 ks Doprodej BAG

8294 Swab-Aluminium -2,5mm

Hliníkové stěrové štětičky pro stěry v úzkých kanálcích. 

Délka 14,8 cm, průměr 2,5 mm. Použití s testem 

HemoCheck S a Pyromol test.

10 ks Doprodej BAG

82920 EndoSwab -1,1mm

Pružné plastové štětičky pro stěry v úzkých dutinách. 

Délka 230 cm, průměr 1,1 mm. Použití s HemoCheck S a 

Pyromol Test

10 ks Doprodej BAG

829211 EndoSwab -1,7mm

Pružné plastové štětičky pro stěry v úzkých dutinách. 

Délka 230 cm, průměr 1,7 mm. Použití s HemoCheck S a 

Pyromol Test

10 ks Pereg

82922 EndoSwab -2,8mm

Pružné plastové štětičky pro stěry v úzkých dutinách. 

Délka 230 cm, průměr 2,8 mm. Použití s HemoCheck S a 

Pyromol Test

10 ks Pereg

82923 EndoSwab -3,8mm

Pružné plastové štětičky pro stěry v úzkých dutinách. 

Délka 230 cm, průměr 3,8 mm. Použití s HemoCheck S a 

Pyromol Test

10 ks Pereg

82924 EndoSwab -5,0mm

Pružné plastové štětičky pro stěry v úzkých dutinách. 

Délka 230 cm, průměr 5,0 mm. Použití s HemoCheck S a 

Pyromol Test

10 ks Pereg
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Reziduální testy

Katalogové číslo Název Obrázek Popis výrobku Balení ks Výrobce

SonoCheck SonoCheck

Chemický test pro kontrolu účinnosti čištění 

chirurgických nástrojů v ultrazvukových čističkách. Měří 

UZ energii.

30 ks Pereg

8301 EfferZyme Rozpustné enzymatické čistící tablety do UZ čističek 52 ks Crosstex

8295 HemoCheck S       

Test pro kvalitativní detekci zbytků krve na chirurgických 

na nástrojích a površích.                                                   

Výsledek za 1 minutu

12 ks Pereg

82955 HemoCheck E     

Test pro kvalitativní detekci zbytků krve v dutinách 

např.bioptických kanálcích endoskopů, katetrů. Složenina 

z HemoChecku S (8295) a příslušných Endoswabů. 

Výsledek za 1 minutu

12x HemoCheck S 

Test, 10 x 

Endoswab dle 

nabídky

Pereg

8289 Ph - Check
Test pro detekci alkalických reziduí na nástrojích a 

površích.
24 ks Mesa

8291 Pyromol Test
Test pro kontrolu zbytků bílkovin na nástrojích a 

površích.
20 ks Pereg

829211S Pyromol E1 - 1,7 mm

Test pro kvalitativní detekci zbytků bílkovin v úzkých 

dutinách. Délka 230 cm, průměr štětičky 1,7 mm. Detekční 

limit: 1μg bílkoviny.

6x Pyromol test, 6x 

EndoSwab
Pereg

3FRIN555 143 Pyromol E - 2,8 mm

Test pro kvalitativní detekci zbytků bílkovin v úzkých 

dutinách. Délka 230 cm, průměr štětičky 2,8 mm. Detekční 

limit: 1μg bílkoviny.

6x Pyromol test, 6x 

EndoSwab
Pereg

82915 Pyromol E - 3,8 mm

Test pro kvalitativní detekci zbytků bílkovin v úzkých 

dutinách. Délka 230 cm, průměr štětičky 3,8 mm. Detekční 

limit: 1μg bílkoviny.

6x Pyromol test, 6x 

EndoSwab
Pereg

3FRIN555 145 Pyromol E - 5,0 mm

Test pro kvalitativní detekci zbytků bílkovin v úzkých 

dutinách. Délka 230 cm, průměr štětičky 5,0 mm. Detekční 

limit: 1μg bílkoviny.

6x Pyromol test, 6x 

EndoSwab
Pereg
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Katalogové číslo Název Obrázek Popis výrobku Balení ks Výrobce

82881 HydroCheck E - 1,7mm

Test pro detekci zbytků vody v endoskopických 

kanálcích. Délka 230 cm, průměr štětičky 1,7 mm. 

Detekční limit: 0,05 µl vody.

6x test, 6x 

EndoSwab
Pereg

82882 HydroCheck E - 2,8mm

Test pro detekci zbytků vody v endoskopických 

kanálcích. Délka 230 cm, průměr štětičky 2,8 mm. 

Detekční limit: 0,05 µl vody.

6x test, 6x 

EndoSwab
Pereg

82883 HydroCheck E - 3,8mm

Test pro detekci zbytků vody v endoskopických 

kanálcích. Délka 230 cm, průměr štětičky 3,8 mm. 

Detekční limit: 0,05 µl vody.

6x test, 6x 

EndoSwab
Pereg

82885 HydroCheck E - 5,0mm

Test pro detekci zbytků vody v endoskopických 

kanálcích. Délka 230 cm, průměr štětičky 5,0 mm. 

Detekční limit: 0,05 µl vody.

6x test, 6x 

EndoSwab
Pereg

Indikátory účinnosti ručního a automatického mytí a čištění (vč. UZV) Getinge

Katalogové číslo Název Obrázek Popis výrobku Balení ks Výrobce

503 864 500 Test mytí Wash Monitor  25 ks

Štěrbinový test mytí a termodezinfekce pro denní 

zkoušku pro mycí automaty. Detekuje všechny faktory 

účinnosti mytí. Použití s holdrem kat.č. 503.864.800                                                                         

ISO/TS 15883-5

25 ks Getinge

503 864 600 Test mytí Wash Monitor  50 ks

Test mytí a termodezinfekce pro denní zkoušku pro 

mycí automaty. Detekuje všechny faktory účinnosti mytí. 

Použití s holdrem kat.č. 503.864.800                                                  

ISO/TS 15883-5

50 ks Getinge

503 864 700 Test mytí Wash Monitor  100 ks

Test mytí a termodezinfekce pro denní zkoušku pro 

mycí automaty. Detekuje všechny faktory účinnosti mytí. 

Použití s holdrem kat.č. 503.864.800                                                         

ISO/TS 15883-5

100 ks Getinge

503 864 800 Wash Monitor Holder

Kovový držák pro testy mytí a testy pro ultrazvukové 

čištění. Použití s testy: 503.865.200 a 503.864.500 a 600 

a 700

1 ks Getinge

503 864 900 Wash Monitor F/R Lumen

Test dutinový pro mytí a termodezinfekci určený pro 

denní zkoušku pro mycí automaty a ultrazvukové čističky. 

Vhodný pro flexibilní i rigidní kovové tělísko. Detekuje 

všechny faktory účinnosti mytí. Použití s 

holdery:503.865.000 a 100. ISO/TS 15883-5

25 ks Getinge

503 865 300 Wash Monitor U/L

Test dutinový pro ultrazvukové čištění, určený pro 

denní zkoušku ultrazvukové čističky. Vhodný pro flexibilní i 

rigidní kovové tělísko. Detekuje všechny faktory účinnosti 

mytí. Použití s holdery:503.865.000 a 100. ISO/TS 15883-

5                                                

25 ks Getinge

503 865 000 Wash Monitor R Holder

Kovové tělísko rigidní pro testy mytí a testy pro 

ultrazvukové čištění. Použití s testy 503.864.900 a 

503.865.300.

1 ks Getinge

503 865 100 Wash Monitor F Holder

Kovové tělísko flexibilní pro testy mytí a testy pro 

ultrazvukové čištění. Použití s testy 503.864.900 a 

503.865.300.

1 ks Getinge
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Katalogové číslo Název Obrázek Popis výrobku Balení ks Výrobce

503 865 200
Test pro ultrazvukové čištění 

Wash Monitor U

Test štěrbinový pro ultrazvukové čištění. Použití s 

Getinge Assured Wash Monitor Holder:  503.864.800                                

Pro denní zkoušku ultrazvukového čistění.                                    

ISO/TS 15883-5

50 ks Getinge

503 878 500
Test mytí proteinový, povrchy 3 

in Swab

Test mytí nástrojů proteinový, povrchy.                          

Balení po 25 ks. Délka štětičky: 7,62 cm.                                                                                               

ISO/TS 15883-5

25 ks Getinge

503 878 500
Test mytí proteinový, povrchy 3 

in Swab

Test mytí nástrojů proteinový, povrchy.                          

Balení po 50 ks. Délka štětičky: 7,62 cm.                                                                                               

ISO/TS 15883-5

50 ks Getinge

503 911 200
Test mytí proteinový, krátké 

dutiny 6 in Swab

Test mytí nástrojů proteinový dutiny.                                                                  

Délka štětičky: 15,24 cm.                                                            

ISO/TS 15883-5

50 ks Getinge

503 964 400
Test mytí proteinový, dutinový 

pro Endoskopy ø 2,8 mm

Test mytí nástrojů proteinový pro endoskopy.                                       

Délka bowdenu: 2,5 m. Průměr štětičky: 2,8 mm.                                                       

ISO/TS 15883-5

20 ks Getinge

504 228 300 Test mytí SOIL
Test mytí zátěžový určený k validaci mycích automatů.                     

ISO/TS 15883-5
10 ks Getinge

600 550 000 Test proteinový Dental
Test proteinový pro dentální pracoviště se 3 štětečky 

pro povrchovou detekci zbytkových proteinů
20 ks Getinge

6 005 500 296
Test mytí proteinový, dutinový 

pro Endoskopy ø 3,7 mm

Test mytí nástrojů proteinový pro endoskopy.                    

Délka bowdenu: 2,5 m, průměr štětičky: 3,7 mm.                             

ISO/TS 15883-5

20 ks Getinge

6 005 500 297
Test mytí proteinový, dutinový 

pro Endoskopy ø 1,9 mm

Test mytí nástrojů proteinový pro endoskopy.                   

Délka bowdenu: 2,5 m, průměr štětičky: 1,9 mm.                          

ISO/TS 15883-5

20 ks Getinge
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Indikátory účinnosti ručního a automatického mytí a čištění (vč. UZV) Terragene

Katalogové číslo Název Obrázek Popis výrobku Balení ks Výrobce

CDWA3

Test mytí  a termodezinfekce. 

Detekuje všechny faktory mytí. 

Barva detekce modrá

Test mytí a termodezinfekce pro denní zkoušku pro 

mycí automaty a ultrazvukové čističky. Detekuje všechny 

faktory účinnosti mytí. Použití pro T= 30 ºC až 70 ºC.             

ISO 13485, ISO/TS 15883-5

200 ks Terragene

CDWA4

Test mytí  a termodezinfekce. 

Detekuje všechny faktory mytí. 

Barva detekce růžová

Test mytí a termodezinfekce pro denní zkoušku pro 

mycí automataty a ultrazvukové čističky. Detekuje všechny 

faktory účinnosti mytí. Použití pro T= 30 ºC až 70 ºC.             

ISO 13485, ISO/TS 15883-5

200 ks Terragene

CDWAH
Držák pro testy mytí a 

termodezinfekci NEREZ

Opakovaně použitelný držák pro testy mytí typ: 

Chemdye® CDWA a Integron® IT27W za účelem 

provádění rutinní kontroly procesů čištění a tepelné 

dezinfekce v automatických strojích a ultrazvukových 

čističkách.

1 ks Terragene

CDWAH-U

Držák pro testy mytí a 

termodezinfekci NEREZ s 

uchýtem na nerezový koš

Opakovaně použitelný držák s úchytem na nerezový koš 

myčky určený pro testy mytí typ: Chemdye® CDWA a 

Integron® IT27W za účelem provádění rutinní kontroly 

procesů čištění a tepelné dezinfekce v automatických 

strojích a ultrazvukových čističkách.

1 ks Terragene

CDWU
Indikátor pro správnou účinnost 

ultrazvukové kavitace

Indikátor pro rutinní kontrolu ultrazvukových čisticích 

procesů a sledování účinnosti ultrazvukové kavitace u 

ultrazvukových čističek, pracujících při frekvencích 

rovných nebo vyšších než 35 kHz. Použití pro T= 18 °C až 

70 °C.  

ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016.

6 ks Terragene

IKW4

Indikátorový inkoust pro detekci 

správného mytí a 

termodezinfekci

Indikátorový inkoust pro zátěžové mytí. Slouží také jako 

validační nástroj pro důkladné mytí v mycích 

automatech,pro ověřování čisticích procesů v 

ultrazvukových čističkách pracujících při frekvencích 

rovných nebo vyšších než 35 kHz, mezi 20 °C a 65°C, v 

synergii s detergenty vhodnými pro tento proces. ISO 

13485

2 ks Terragene

IT27W-10
Indikátor pro termodezinfekci při 

teplotě 93°C po dobu 10 min.

Indikátor pro rutinní kontrolu tepelné dezinfekce v mycích 

automatech při teplotě 93°C po dobu 10 minut.            

Jednostranně laminováno. ISO 13485, ISO 15883-1

200 ks Terragene

IT27W-5
Indikátor pro termodezinfekci při 

teplotě 90°C po dobu 5 min.

Indikátor pro rutinní kontrolu tepelné dezinfekce v mycích 

automatech při teplotě 90°C po dobu 5 minut. 

Jednostranně laminováno. ISO 13485, ISO 15883-1                                                                                    

200 ks Terragene
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Katalogové číslo Název Obrázek Popis výrobku Balení ks Výrobce

IT400

Polypropylenový indikátor s 

indikačním inkoustem pro 

kontrolu dezinfekce endoskopů. 

Teplota 50-60 °C

Indikátor pro rutinní kontrolu dezinfekce v mycích 

automatech pomocí kyseliny peroctové. Indikátor reaguje 

na vyšší stupeň dezinfekce mytí endoskopů. Sleduje 

teplotu, čas a koncentraci. Reaktivní inkoust byl vyvinut 

pro procesy, které pracují při teplotách mezi 50-60 °C. 

IRAM 37102-1. ISO 11140-1

100 ks Terragene

IT401

Polypropylenový indikátor s 

indikačním inkoustem pro 

kontrolu dezinfekce endoskopů. 

Teplota 35-43 ºC

Indikátor pro rutinní kontrolu dezinfekce v mycích 

automatech pomocí kyseliny peroctové. Indikátor reaguje 

na vyšší stupeň dezinfekce mytí endoskopů. Sleduje 

teplotu, čas a koncentraci. Reaktivní inkoust byl vyvinut 

pro procesy, které pracují při teplotách mezi 35-43 ºC. 

IRAM 37102-1, ISO 11140-1

100 ks Terragene

KPRO2-E250
Indikátor proteinový. Kontrola 

mytí nástrojů a endoskopů

Indikátor zbytkových proteinů, účinnosti ručního i 

strojového mytí endoskopů, těžko dostupných a dutých 

zdravotnických prostředků. Reaguje po 1 minutě a 

detekuje bílkoviny v rozsahu od 1 µg. ISO 13485:2016/NS-

EN ISO 13485:2016. ISO 15883-1:2006/HTM 01-01: 

2016/HTM 01-05: 2013

5 ampulek a     5 

výtěrových 

bowdenů

Terragene

KPRO2-E69

Test proteinový. Kontrola 

povrchů, vnitřních kanálků 

zdravotnických prostředků

Indikátor pro detekci proteinů na površích ve 

zdravotnických zařízeních, kontrola vnitřích kanálků u 

zdravotnických prostředcích a tzěžko dostupných míst. 

Reaguje po 1 minutě a detekuje bílkoviny v rozsahu od 1 

µg. ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. ISO15883-

1:2006/HTM 01-01:2016/HTM 01-05:2013

50 ampulek a 50 

štětiček
Terragene

Lumeni a  L1

Testovací set – zátěžové tělísko + 

120 indikátorů mycího procesu s 

1 luerlock konektorem /2 m- 1 

mm/

Zátěžový test /souprava/ pro vyhodnocení účinnosti 

čištění flexibilních endoskopů. Tělísko s jedním luerlock 

konektorem + 120 indikátorů mytí. Délka luerlocku 2 m 

průměr 1 mm.  

ISO 13485, ISO 15883-4, ISO/TS 15883-2

Tělísko + 120 

indikátorů + 

plastové nástavce 

+ pizeta

Terragene

Lumeni a  L2

Testovací set – zátěžové tělísko + 

120 indikátorů mycího procesu s 

1 luerlock konektorem /2m- 2mm/

Zátěžový test /souprava/ pro vyhodnocení účinnosti 

čištění flexibilních endoskopů. Tělísko s jedním luerlock 

konektorem + 120 indikátorů, plastovými redukcemi  a 

plastovou pinzetou mytí.        Délka luerlocku 2 m průměr 

2 mm.                                                                ISO 13485, 

ISO 15883-4, ISO/TS 15883-2

Tělísko + 120 

indikátorů + 

plastové nástavce 

+ pizeta

Terragene

Lumeni a  L122

Set – Zátěžové tělísko + 

indikátory mycího procesu se 3 

luerlock konektory. Plastová 

redukce a plastová pinzeta

Zátěžový test /souprava/ pro vyhodnocení účinnosti 

čištění flexibilních endoskopů. Tělísko se 3 luerlock 

konektory + 360 indikátory, plastovými redukcemi  a 

plastovou pinzetou mytí. Délka luerlocku 2 m průměr 1 

mm. ISO 13485, ISO 15883-4, ISO/TS 15883-2

Tělísko + 360 

indikátorů + 

plastové nástavce 

+ pizeta

Terragene

Lumeni a Si x Flow 

LSF1

Set – Zátěžové tělísko + 

indikátory mycího procesu se 6 

luerlock konektory. Plastová 

redukce a plastová pinzeta

Zátěžový test /souprava/ pro vyhodnocení účinnosti 

čištění flexibilních endoskopů. Tělísko se 6 luerlock 

konektory + 720 indikátory, plastovými redukcemi  a 

plastovou pinzetou mytí. Délka luerlocku 2 m průměr 1 

mm. ISO 13485, ISO 15883-4, ISO/TS 15883-2

Tělísko + 720 

indikátorů + 

plastové nástavce 

+ pizeta

Terragene
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