
LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA 60 VUODEN AJAN  

HELIPAC HELIX-TESTI 
Monikäyttöinen prosessitesti onteloisten instrumenttien steriloinnin 
valvontaan. Testaa esityhjiöllisen yli 60 litraisen höyryautoklaavin il-
manpoisto– ja höyryntunkeutumiskykyä. 

• Onttojen kapillaaristen välineiden 
steriloitumisen todentaminen on 
pitkään ollut lähes mahdotonta. He-
liPac laitteella todennat varmuudel-
la, ovatko sterilointiolosuhteet oi-
keat tuotteen pienimmissäkin onka-
loissa. 
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STERILOINNIN VALVONTAAN 

KÄYTTÖOHJE 

1. Aseta HeliPac testilaitteen pienempään päähän (1) valkoinen tekstiilipakkausta 
simuloiva testipatruuna (2) (patruuna on vaihdettava 15 käyttökerran välein). Kierrä 
musta kansi (3) kiinni siten, että se naksahtaa. Aja ohjelma läpi. 

2. Aseta HeliPac testilaitteen leveämmän pään (4) pohjalle valkoinen kumi-
nen tiivisterengas (5). 

3. Aseta höyrylle reagoiva punainen liuska (8) mustan kansiosan (6) suu-
rempaan koloon ja sininen vuototestiliuska kansiosan pienempään, lähempä-
nä reunaa olevaan koloon. HUOMIOI! 121 oC ja 134 oC ohjelmille on oma 
höyrylle reagoiva liuska. Varmista, että käytät ohjelman mukaista liuskaa. 

4. Aseta kansiosa (6) testilaitteen leveämpään päähän (4), siten, että liusko-
jen asennuspuoli on testilaitteeseen päin. 

5. Kierrä kierrekansi (7) testilaitteen leveämpään päähän. Testilaite on val-
mis käytettäväksi. 

6. Testi ajetaan sterilointikuorman seassa. Sijoita testilaite autoklaavin kam-
mioon, mahdollisimman lähelle sen kylmintä pistettä (lähelle poistoaukkoa ja 
ovea). 

 
• Testilaite asetetaan kuorman joukkoon aina silloin, kun steriloidaan onteloisia 

instrumentteja. Tulos on luettavissa heti ohjelman päätyttyä. 
• Testilaitteeseen asetetaan kaksi liuskaa, ohjelmanmukainen (121 tai 134) höy-

rylle reagoiva liuska sekä testilaitteen vuototestausliuska. Testilaitteeseen ase-
tetaan myös erillinen testipatruuna, joka simuloi tekstiilipakkausta. 
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7. Aja onteloisille instrumenteille tarkoitettu ohjelma läpi. 
8. Poista testilaite autoklaavista. Avaa kierrekansi (7) ja irrota 
musta kansiosa (6) testilaitteesta. Huomioi, että testilaite 
saattaa olla kuuma heti ohjelman päätyttyä. 
9. Ota indikaattoriliuskat pois testilaitteesta. Tulkitse ja kirjaa 
tulokset testauskaavakkeeseen. 
10. Ota valkoinen testipatruuna pois laitteesta ja merkitse 
siihen esim. tussilla viiva. Tällöin on helpompi pysyä mukana 
laskuissa, sillä testipatruuna tulee vaihtaa uuteen 15 testiker-
ran välein. 
11. HeliPac testilaite voidaan pestä pesu- ja desinfektioko-
neessa (kestää 250 oC lämpötilan). Tesilaite on kuivattava 
huolellisesti.  

• Säilytetään + 10—28 oC lämpötilassa, normaali ilmankosteus 
• Viimeinen käyttöpäivä (liuskat): 3 vuotta valmistuspäivästä 

• PCD 101/3 monikäyttöinen testilaite 
• PCD 101/2 tarvikkeet 300 testiin 
• PCD 101/1  tarvikkeet 600 testiin 
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Oikea tulos Virheellinen tulos 

Oikea värimuutos. 
Laitteen tyhjiöpumppu 
toimii tehokkaasti eikä 
ilmaa vuoda kammi-
oon. Höyryn laatu, 
aika ja lämpötila ovat 
oikeat.  

Epätäydellinen tu-
los. Punaista väriä 
nähtävissä. Indikaattori 
muuttunut vain osit-
tain vihreäksi. Ilma ei 
ole poistunut täydelli-
sesti ja siksi sterilointi-
höyry ei pääse kaikkial-
le steriloitavaan tuot-
teeseen. 

Höyrylle reagoiva liuska Höyrylle reagoiva liuska 

Vuototestiliuska Vuototestiliuska 

Oikea tulos. Liuska on 
säilyttänyt sinisen vä-
rinsä, joten testin tulos 
on luotettava, vuotoa 
ei havaittavissa.  

Virheellinen tulos. 
Testilaitetta ei ole 
suljettu huolellisesti – 
höyry on päässyt oikai-
semaan liuskalle.  


