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Bowie Dick Helix test průniku páry pro malé parní sterilizátory (dále jen MPS)  

dle ČSN EN 13060 třídy B při prázdné komoře sterilizátoru 
 

Process Challenge Device – PCD testovací tělísko s dutinou typu A 

 - 134 C - 3,5 min. 
 

Bowie Dick Helix test průniku páry v malých parních sterilizátorech se používá k prokázání, že při úrovních, na 

které jsou nastaveny ovládací prvky, budou dosaženy požadované sterilizační podmínky v PCD testovacím tělísku, 

které vyhovuje definici vsázky s dutinou typu A.  

 

Obj. číslo Výrobek Popis / obsah 

01080 MELAcontrol 

    1 ks      plastové testovací tělísko s hadičkou typu PCD – dutina typu A 

                 - pro parní sterilizační procesy, 

250 ks      chemických indikátorů dle ČSN EN ISO 11140-1 typu 2. 

 

Příprava testovacího tělíska před použitím:  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Odšroubujte víčko z testovacího pouzdra se smotanou hadičkou  

2. Vyjměte indikační proužek z obalu a přehněte ho v prostředku  

  

 

3. Vložte přehnutý indikační proužek do víčka tak aby do něj byl co nejvíce zastrčen.  

4. Našroubujte víčko se zastrčeným indikačním šroubkem zpět do testovacího pouzdra se smotanou hadičkou.  
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Jestliže chcete použít MELAcontrol jako kontrolu sterilizace vsádky, potom vložte MELAcontrol s vloženým 

indikačním proužkem do autoklávu společně s předměty, které mají být vysterilizované a spusťte požadovaný B 

program autoklávu.  

  

Jestliže chcete využít MELAcontrol ke kontrole třídy B autoklávu, nejdříve proveďte jeden cyklus s prázdnou 

komorou. Poté vložte indikační proužek do pouzdra tak jak je popsáno výše a vložte MELAcontrol na tácek do 

prázdné sterilizační komory. Poté spusťte Bowie & Dick test program.  

  

Po ukončení cyklu autoklávu, vyjměte pouzdro se smotanou hadičkou a odšroubujte víčko a vyjměte indikační 

proužek a zkontrolujte ho. Jestliže barevný kus proužku vykazuje úplnou změnu barvy je prokázáno, že funkce 

autoklávu je v pořádku a úspěšně sterilizuje.  

  

  

Interpretace výsledků:  

  

  
Jestliže se barva indikačního proužku zcela změní (viz obrázek A), potom je indikována úspěšná penetrace 

sterilizační páry.  

  

  
Jestliže se barva indikačního proužku zcela nezmění (viz obrázek B), potom je indikována nedostatečná 

penetrace sterilizační páry. V tomto případě zkontrolujte, zda nedochází k úniku páry z autoklávu.  

  

Pozor: Vzhledem k chemickým vlastnostem látky indikačního proužku a výrobní technologii, nemusí mít 

konečně zbarvení proužku vždy stejnou barvu. Může se měnit od tmavě modré po světle fialovou. Pro 

vyhodnocení testu je ovšem důležitá rovnoměrná a kompletní změna barvy celého indikačního proužku (viz 

obrázek A).  

  

Pro každý test s MELAcontrol přípravkem použijte nový (nepoužitý) indikační proužek. Po 250 cyklech 

vyměňte celé pouzdro se smotanou hadičkou. Když budete objednávat indikační proužky, obdržíte proto vždy 

společně s nimi i nové pouzdro se svinutou hadičkou (MELAG p/n 01080).  

 

 

Poznámka k interpretaci výsledků: 

Neúspěšný Bowie-Dick Helix test průniku páry v MPS není nevyhnutelným důkazem toho, že chyba je výhradně 

ve sterilizátoru (nedostatečné odvzdušnění nebo výskyt netěsnosti). Příčinou mohou být také vnější vlivy, jako je 

např. kvalita napájecí vody, zavzdušněné potrubí na přívod páry před začátkem procesu atd. Pokud opakovaně 

nevychází Bowie-Dick Helix test průniku páry v MPS, doporučujeme nechat tento přístroj prohlédnout servisní 

organizací. Může se v tomto případě jednat o technickou závadu přístroje nebo příslušenství – vyvíječe 

demineralizované vody atp. 

 

 

Poznámka k testovací sadě:  

Po spotřebování všech chemických indikátorů z balení doporučujeme pro zachování reprodukovatelnosti výsledků 

pořídit novou sadu Bowie-Dick Helix průniku páry v MPS dle ČSN EN 13060 se sterilizačními cykly typu B. 

V případě překročení životnosti testovacího tělíska může dojít ke zkreslení výsledků a jejich špatné interpretaci.  

 

 

Pokyny k dokumentaci 

Spolu s Bowie-Dick Helix testem průniku páry (BDS, Helix nebo Hollow testem) nalepte do formuláře všechny 

výsledky kontroly každé šarže daného sterilizátoru během dne.  Předloha formuláře je součástí dodávky a před 

použitím je zapotřebí jej okopírovat.  
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Pro vytvoření logického propojení mezi výsledky kontroly vsázek a balíky popř. kontejnery se sterilními 

předměty, nabízíme etiketovací kleště (obj.č. 15.300.250), které na etiketu vytisknou kód pracovníka, číslo 

vsázky, číslo sterilizátoru, datum sterilizace a datum exspirace. Etikety jsou v provedení s procesovým 

indikátorem (ČSN EN ISO 11140-1 třída 1) nebo bez indikátoru. Etikety je možné nalepit na balík a po použití 

při operaci či zákroku opět nalepit do protokolu pacienta (umožňuje to dvojitá lepící vrstva etiket). Takto je 

vytvořené bezchybné dokumentační spojení mezi sterilními výrobky použitými na pacientovi a dokumentaci 

výsledků kontroly šarže uloženými na pracovišti sterilizace.  

 

 

Upozornění 

1. Bowie-Dick Helix test průniku páry v MPS (testovací tělísko a chemický indikátor) nenahrazuje pravidelnou 

validaci biologickými indikátory. Validace se vykonává po instalaci přístroje, po každé opravě přístroje a dle 

platné legislativy v předepsaných intervalech.   

2. Chemické indikátory skladujte v suchých místnostech při pokojové teplotě. Chemické indikátory neskladujte 

v prostorách s jinými chemikáliemi, jejichž výpary by mohly poškodit indikátory. 

3. Indikátory mohou být odstraněny s komunálním odpadem. 
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