
LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA 60 VUODEN AJAN  

FLEXICHECK 
 
 
Pesutehon testi endoskooppien pesulaitteelle. Testilaite simuloi       
taipuisan endoskoopin kanavaa. 

• FlexiCheck on ainutlaatuinen testi endo-
skooppien pesukoneen pesutehon tarkkai-
luun. Taipuisat endoskoopit ovat usein 
kontaminoituja limasta, mutta joskus myös 
verestä. FlexiCheckissä on yhdistettynä 
kaksi testitahraa yhdessä testiliuskassa: yksi 
on standardoitu verta simuloiva tahra ja 
toinen on polysakkaridien sekoitus. Fle-
xiCheck havainnollistaa pesukoneen ja pe-
suaineen pesutehon ja –tuloksen. 

TOIMINTA 

KAIKO OY 
Kaiter 

Henry Fordin katu 5 C ●  00150 Helsinki ●  Vaihde: (09) 684 1010 ●  Faksi: (09) 6841 0120           
              Sähköposti: kaiko@kaiko.fi ● Internet: www.kaiko.fi   

PESUTEHON VALVONTAAN 

TULKINTA 

• Endoskooppien uudelleenkäsittelyn vuoksi suositellaan pesukoneita, joissa on ka-
navanhuuhtelujärjestelmä. FlexiCheck voidaan yhdistää tähän järjestelmään ja näin 
se simuloi/testaa yhtä kanavaa kerrallaan. 

 

 

 

  
 
 

 
 

 

 

 

Hyvä pesu-
teho 

Polysakkaridi 
testitahra 

Veri 

 

 

 

Fibriinijäämiä 
- Pesuteho ei riitä fibrii-
nin poistoon 

Polysakkaridi– ja ve-
rijäämiä 
- Tukkeutunut huuhte-
lujärjestelmä 

Polysakkaridijäämiä 
- Huuhtelu ei ole riittävän 
tehokas tai veden laatu on 
huono 
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PESUTEHON VALVONTAAN 

FLEXICHECK 

1. Avaa kierteellä oleva metallinen FlexiCheck-putki ja irrota 
sitten osat A (merkattu uralla) ja B toisistaan. 

2. Avaa FlexiCheck –liuskaa suojaava pussi ja aseta liuska  
(C) putken osaan B. Älä koske liuskan testitahraan. 

3. Sulje metalliputki uudestaan. 
 
 

 

VARASTOINTI 

• Säilytä testiliuskat alkuperäisessä suojapussissa, huoneen lämmössä 15-30 oC 
• Avaa suojapussi vasta juuri ennen käyttöä 
• Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta 
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4.  Liitä FlexiCheck-laite luer-lockilla yhteen kanavien huuhtelujärjestelmistä ja aloita pesusykli koneen valmis-
tajan ohjeiden mukaisesti. 

5.  Avaa testiputki pesuohjelman jälkeen irrottamalla A ja B osat toisistaan. Älä koske testitahroihin. 
6.  Tarkastele tahrajäämiä, käytä apunasi kääntöpuolen tulkintaopasta. 

PAKKAUS 

• Testi-instrumentti ja liuskat myydään eri pakkauksissa 
• PEREG08 1 kpl testi-instrumentti 
• PEREG09 25 kpl FlexiCheck testiliuskoja 

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


