
LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA 60 VUODEN AJAN  

     PH-CHECK 
 
 
   Pyyhkäisytestisarja pesuainejäämien havaitsemiseen 

• Helppokäyttöinen, esivalmisteltu testisarja, joka havait-
see pesuainejäämät erilaisilta pinnoilta. Sopii esimerkik-
si eri pesulaitteiden, työskentelypintojen ja instrument-
tien puhtauden varmistamiseen. 

 
• Esivalmisteltu testi -  helppo käyttää 

 
• Värinmuutos punaiseksi osoittaa pesuaine- sekä kovas-

ta vedestä aiheutuneet jäämät. 
 

• Testisarja havaitsee pienetkin pesuainejäämät - tulok-
sen näkee heti. 

 
• Ei kontaminoi instrumentteja. 
 

TOIMINTA 

1. Pyyhkäise puikolla reippaasti kosteaa pintaa. Käytä kuivil-
la pinnoilla puhtaalla vedellä kostutettua puikkoa. 

 
2. Keskity erityisesti kohteisiin, joissa jäämiä todennäköises-

ti voisi olla (nivelet, raot, näkyvät tahrat tai värinmuutok-
set). Käytä pitkävartista puikkoa kanyylimaisten instru-
menttien pyyhkäisemiseen. 

 
3.  Avaa indikaattorikapseli ja laita pumpulipuikko kapseliin 

puikon pää alaspäin. Sulje kapseli, ravista 5 kertaa ja anna 
seistä 0,5-1 minuuttia.  

 
4.        Tarkista puikon väri—punainen väri kertoo pesuainejää-

mistä  pinnalla.  
 
5. Kirjaa tulos ylös. Pesuainejäämä näkyy pumpulipuikossa 

pienenä punaisena pisteenä. Saat selkeämmän kuvan tu-
loksesta kääntämällä kapselin ylösalaisin. Suuri määrä liu-
kenevaa pesuainejäämää voi muuttaa koko kapselin liuok-
sen punaiseksi. 

Käyttö 
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PESUTEHON VALVONTAAN 

puikko 

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

• Pakkauksessa on tarvikkeet 24 testiin 
• Tuotekoodi: PEREG24 

LISÄTIETOJA TESTISTÄ 

TOIMINTA-AJATUS 
Toiminta perustuu pesuainejäämien hyvään kykyyn sitoa väriaineita. Siksi pienetkin pesuaineäämät on havaitta-
vissa pyyhkäisytestillä. Pyyhkäisytesti on paras tekniikka liukenemattoman jäämän havaitsemiseen. 
 
KÄYTTÖKOHTEET 
Pesuaine– ja kovasta vedestä aiheutuvien jäämien havaitsemiseen erilaisilta pinnoilta. Esim. pesu– ja desinfek-
tiolaitteiden seinämät, ultraäänipesurit, työskentelypöydät, kirurgiset ja kanyylimaiset instrumentit. 
 
HÄIRIÖTEKIJÄT 
Testiä suorittaessa on käytettävä suojahanskoja, sillä käsistä voi kulkeutua pesuainejäämiä testiin ja näin testi 
voi näyttää väärää positiivista tulosta. 
 
HUOM! Testi ei sovellu neutraalien pesuaineiden pesuainejäämien testaamiseen. 
 
 

• INDIKAATTORIT • KUUMASAUMAAJAT • PESU– JA DESINFIOINTIKONEET • AUTOKLAAVIT • VEDENKÄSITTELY 

730-27 
04/12 

PAKKAUS 

VARASTOINTI 

• Säilytä testit suojapakkauksessa, +2   -  +25 C lämpötilassa   
• Suojaa valolta ja kuumuudelta 
• Katso viimeinen käyttökuukausi paketin tarrasta (käyttöaikaa 18 kk valmistuspäivästä) 
 


