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Wskaźnik kontroli procesu mycia w myjniach dezynfektorach i myjniach 
ultradźwiękowych 
Kod: TR.CDWA4 
Opakowanie: 200 sztuk  
Producent:  Terragene 

 

 Zgodny z  ISO/TS 15883-5:2005 

Uchwyt do wskaźników mycia 
Kod: TR.CDWAH 

 Producent:  Terragene 
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Instrukcja użycia: 

1. Umieśd wskaźnik w uchwycie CDWAH. 
2. Umieśd uchwyt ze wskaźnikiem na tacy z materiałem przeznaczonym do mycia. 
3. Po zakooczeniu procesu wyjmij wskaźnik z uchwytu i sprawdź czy w miejscu wskaźnika 

pozostało niczym nie zabarwione pole – porównaj wynik z tabelą w załączonej instrukcji. 
4. Zapisz rezultat kontroli. 
5. Jeśli po zakooczonym cyklu mycia są pozostałości atramentu podejmij stosowne działania  

 
Najczęstsze przyczyny błędu: 

1. Niewłaściwe umieszczenie wskaźnika 
2. Zbyt krótki czas procesu mycia 
3. Za niska temperatura mycia 
4. Zbyt mała dawka detergentu 
5. Za mała skutecznośd użytego detergentu 
6. Zbyt duża liczba narzędzi na tacy – niewłaściwy załadunek 
7. Zablokowane ramiona spryskiwaczy 
8. Zatkany filtr wody 
9. Zbyt niskie ciśnienie wody zasilającej 

 
Jeśli plama atramentu jest praktycznie taka sama jak przed procesem mycia oznacza to możliwośd 
wystąpienia obok powyższych również innego błędu takiego jak: 
 

1. Brak fazy wstępnego mycia w zimnej wodzie, 
2. Woda w czasie fazy mycia wstępnego ma zbyt wysoką temperaturę – nie może byd wyższa niż 

40 °C , 
3. Mechaniczne uszkodzenie urządzenia 

 
W wyniku podjętych działao korygujących powinno się usunąd wszystkie wykryte błędy procesu 
mycia. 
 
Uwagi: 
Użyj co najmniej jednego wskaźnika na każdy cykl mycia. 
Wskaźniki służą do jednorazowego użytku. 
Nie dotykad atramentu wskaźnika. 
 
Przechowywanie: 
W oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej pomiędzy 10 a 30 °C , chronid przed 
światłem i wilgocią.  
 

 

 

 

 


