
LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA 60 VUODEN AJAN  

HYDROCHECK E 
 

 

Vesi/kosteusjäämien havaitsemiseen onteloisista kanavista. 

• Helppokäyttöinen, esivalmisteltu testisarja, joka havaitsee ve-

si/kosteusjäämät onteloisista kanavista.  

 

• Käyttökohteita ovat mm. käsin– tai koneellisesti pestyjen endo-

skooppien biopsiakanavat. Pesun ja steriloinnin jälkeen varmista-

maan se, että onteloisten instrumenttien kanavat ovat kuivia. 

 

• Esivalmisteltu testi -  helppo käyttää. 

 

• Värinmuutos violetiksi osoittaa 0,05 µg ja sitä suuremman kos-

teusjäämän 5 minuutissa. 

 

• Testisarja havaitsee pienetkin kosteusjäämät. 

 

• Ei vaadi inkubointia. 

 

 

TOIMINTA 

1. Valitse kanavaan nähden oikean kokoinen testausharja.  

2. Harjoja on saatavilla neljää eri kokoa: 1,7 mm x 1 m, 2,8 mm x 

2,55 m, 3,8 mm x 2,55 m. ja 5,0 mm x 2,55 m. 

 

2. Ota harja pakkauksesta siten ettet kosketa harjapäätä ja työn-

nä se testattavan kanavan läpi. 

 

3.  Avaa indikaattorikapseli ja katkaise harjapää kapseliin harjaosa 

alaspäin. Sulje kapseli, ravista 5 kertaa ja anna seistä 5 minuut-

tia.  

 

4.  Tarkista testiharjan väri => violetti väri kertoo ve-

si/kosteusjäämistä testatulla pinnalla. Jos jäämää  esiintyy, voi 

värinmuutoksen havaita jo 1minuutin kuluessa. Pidempi odo-

tusaika antaa selvemmän tuloksen. 

 

5. Kirjaa tulos ylös. 0,05 µg:n kosteusjäämä näkyy pumpulipuikos-

sa pienenä violettina pisteenä. Suuri kosteusjäämä voi muuttaa 

koko harjan pään violetiksi. 
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PESUTEHON VALVONTAAN 

HUOM! Käytä suojahanskoja testiä suorittaessasi, välttääksesi testiä kontaminoitumasta. 
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PESUTEHON VALVONTAAN 

• Pakkauksessa on tarvikkeet 6 testiin 
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PAKKAUS 

VARASTOINTI 

• Säilytä testit suojapakkauksessa, kuivassa +2 - +25 oC lämpötilassa   

• Suojaa valolta ja kuumuudelta 
• Katso viimeinen käyttökuukausi paketin tarrasta (käyttöaikaa vuosi valmistuspäivästä) 
• Hyllyikä 12 kk. 

Harjakoot Tuotekoodi 

1,7 mm x 1 m 730 239 000 617 

2,8 mm x 2,55 m 730 239 000 628 

3,8 mm x 2,55 m 730 239 000 638 

5,0 mm x 2,55 m 730 239 000 648 


