KORDON TIP ÜRÜN KATALOĞU
Perfect Sterilization Systems

Adres: 10006/1 No:43 35620 AOSB ÇİĞLİ / İZMİR / TÜRKİYE
Web: www.kordont p.com
Ma l: nfo@kordont p.com

1998 yılından günümüze İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde kendi fabrikamızda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
Kordon Tıp olarak öncü ve yenilikçi çalışmalarımızla çağdaş ve modern ürünler ortaya çıkararak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunuyoruz.
İzmir merkez olmak üzere yaygın bayi ağımız İle Türk Standartları Ens tüsü Hizmet Yeterlilik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sa ş Sonrası Hizmet
Yeterlilik belgesine sahip Teknik Servis hizmetlerimiz ile yurt içi ve yurt dışı çözümler sunuyoruz.
Teknik Servis Hizmetlerimizi;
Yerleşim ve montaj, kullanım ve bakım eği mi, garan dahili ve harici bakım onarım hizmetleri, yedek parça temini olarak sıralayabiliriz.

Buhar Ster l zasyon Kontrol Ürünler
Buhar K myasal ve B yoloj k İnd katörler

AXIS BUHAR BİYOLOJİK İNDİKATÖRLERİ VE AMPULLERİ
AXIS b yoloj k nd katörler buhar ster l zasyon şlem n kontrol etmek ç n gel şt r lm şt r.
B yoloj k nd katör, plast k b r tüp ç nde ﬁltre kağıdında bakter sporları çer r.
Özel olarak formüle ed lm ş kültür bes yer kapalı cam b r ampul çer s nde bulunur ve
sporlar büyüdüğünde tüp çer s ndek sıvı renk değ şt r r.
Ürün Kodu: AX20

AXIS b yoloj k göstergeler , 60±2°C'de 24 saat, 3 saat, 1 saat ve 20 dak kada sonuçlar ver r.
B yoloj k göstergeler, ster l zasyon uygulamasına göre ster l ze ed lecek malzemelerle
otoklava yerleşt r l r.

Ürün Kodu: AX220

Ürün Kodu: AX221

Kod
AX20
AX21
AX220
AX221
AX222
AX223
AX224
AX225

Ürün Kodu: AX222

Organizma
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus

Süreç
Buhar
Buhar
Buhar
Buhar
Buhar
Buhar
Buhar
Buhar

Sonuç
24 saat
48 saat
3 saat
1 saat
1 saat
1 saat
20 saat
instant

Ürün Kodu: AX223

Paket
100 ad
100 ad
50 ad
50 ad
50 ad
50 ad
50 ad
50 ad

İnkübatör
AXDL-100
AXDL-100
AXRD-100
AXRD-100
AXRD-100
AXRD-100
AXRD-100
AXRD-100

*Farklı popülasyonlarda, ambalajlarda ve yapılandırmalarda mevcuttur.

Ürün Kodu: AX224

AXIS BUHAR KİMYASAL İNDİKATÖR

Type 6
02/2024

02/2019

Ürün Kodu: AXCP60

Type6

Ürün Kodu: AXCP70

Type5

Ürün Kodu: AXCP90

EMULATING INDICATOR
Complies with EN ISO 11140-1
Type 6 - 134°C 3,5 min. / 121°C 15 min.
02/2017

K myasal göstergen n kullanımı, etk n b r kal te güvence programının b r parçasıdır ve yanlış ambalajlama,
yanlış yükleme veya ster l zatörün hatalı çalışmasından kaynaklanab lecek olası ster l zasyon şlem arızalarının
tesp t ne yardımcı olur. K myasal göstergeler ver len b r parametreye ulaşıldığında hızla renk değ şt r r.
Buharın ambalaj malzemes ne nüfuz etmes n ve aslında ç ndek aletlere ulaşmasını sağlamak
ç n her ster l zasyon paket nde b r k myasal gösterge kullanılmalıdır.
Buhar K myasal İnd katör Type 5 & Type 6
Buhar k myasal nd katörü, ster l zasyon şlem n n parametreler n değerlend rmek ve anında okuma
yapmak ç n tasarlanmıştır. AXIS Buhar K myasal Göstergeler , EN-ISO 11140-1: 2014 le uyumludur.
Tüm buhar ster l zatörler nde dah l paket mon tör olarak kullanılab l r.
Göstergeler Type 5 ve Type 6 olarak üret lmekted r.
121°C-134°C arasında çalışır.
Type 6 k myasal nd katörün 3,5 dk. veya 7 dk. çer s nde sonuç veren seçenekler mevcuttur.
Opt mum ster l zasyon döngüsüne ulaşıldığından, gösterge referans renge döner ve gösterge son reng n en az 6 ay korur.

Her paket n çer ğ ster l zasyon şlem n n b rkaç kr t k parametres ne maruz bırakılmalıdır.
Buhar ç n bu kr t k parametreler şunlardır:
-Doymuş Buhar
-Saat
-Sıcaklık

ster l zasyon önces

ster l zasyon sonrası

02/2022

Accept if indicator turns PINK from BLACK
Code:AXCP60 Lot:CP60022017

Yapışkanlı Type6

Ürün Kodu: AXCP450

başarısız ster l zasyon
(renk değ ş m referans renkten farklı)

AXIS ÇOK PARAMETRELİ BUHAR KİMYASAL İNDİKATÖR
TYPE 4

Ürün Kodu: AXSDC4

TYPE 6

Ürün Kodu: AXSDC6

Yapışkanlı / Ç ft Taraﬂı / Çok Parametrel / Yazılab l r Arka Taraf
Ster l zasyon şlem n n zlenmes ne ve yorumlanmasında düşük mal yetl ve tutarlı sonuçlara varılmasını sağlarlar. İnd katörde
kullanılan ﬁlm ster l zasyon sürec nde çekme, buruşma, yapışma vb. etk leş me z n vermez. Str b n nd katör baskılı tarafı ﬁlmle
kaplanmıştır. İnd katör mürekkeb toks k madde ve kurşun çermez.
Str b n üzer ndek nd katörde ster l zasyon sonrası rahatça okunab len renk değ ş m gözlemlen r.
Çok Parametrel İnd katörler Type 4 ve Type 6
Ax s Buhar K maysal İnd katörler ster l zasyon boyunca, buhara maruz kalma koşullarını tak p etmek amaçlı üret lm şt r.
Ster l zasyonun başarılı olması durumunda nd katörün reng referans renge döner. Başarısız ster l zasyonda se referans reng nden
farklı b r renk elde ed l r. İşlem sonrası sonuç reng 6 ay süreyle kayıtlı amaçlı muhafaza ed leb l r. 134°C de 3,5 dk ve 121°C de 15
dak kada sonuç ver r. Ax s k myasal nd katörler ISO EN 11140-1 le uyumludur.

ster l zasyon önces
başarısız ster l zasyon
ster l zasyon sonrası

AXIS BUHAR KİMYASAL ENTEGRATÖR
Ax s Buhar K myasal Entegratörler, her yükün ç nde zamanı, sıcaklığı,
ve buhar maruz kalma koşulları ve gerekl ster l zasyon güvences n sağlayar.
Ax s Buhar K myasal Entegratörler, kağıt, ﬁlm ve folyo lam natta bulunan
buhar sıcaklığına duyarlı k myasal b r peletten oluşan k myasal nd katörlerd r.
K myasal topak er r ve pelet ç ndek mürekkep kağıt boyunca mav boya lerler.
Mürekkeb n hareket etmes , 'Kabul Et veya Reddet' sonucunun okunmasını sağlar.
Ürün Kodu: AXCP15

121°C-134°C buhar ster l zasyon döngüler n n yük kontrolünün zlenmes ç n
Buhar K myasal Entegratörler kullanılab l r

İşlem görmem ş nd katör
Başarısız Ster l zasyon
Başarılı Ster l zasyon
Başarılı Ster l zasyon

Eto Ster l zasyon Kontrol Ürünler
Eto K myasal ve B yoloj k İnd katörler

AXIS ETİLEN OKSİT BİYOLOJİK İNDİKATÖRLER
AXIS b yoloj k nd katörler Et len Oks t ster l zasyon şlem n kontrol etmek ç n gel şt r lm şt r.
B yoloj k nd katör, plast k b r tüp ç nde ﬁltre kağıdında bakter sporları çer r.
Özel olarak formüle ed lm ş kültür bes yer kapalı cam b r ampul çer s nde bulunur ve
sporlar büyüdüğünde tüp çer s ndek sıvı renk değ şt r r.
AXIS b yoloj k göstergeler , 37±2 ° C'de 48 saat veya 4 saat ç nde sonuçlar ver r.
B yoloj k göstergeler, ster l zasyon uygulamasına göre uygun b r pakette ster l ze ed lecek malzemelerle
otoklava yerleşt r l r.

Ürün Kodu: AX10

İnkübasyondan sonra, gösterge ortamındak renk değ ş kl ğ , b r ster l zasyon başarısızlığı
anlamına gel r ve ster l zasyon koşulları gözden geç r lmel d r.
Ax s Et len Oks t b yoloj k göstergeler , tür, popülasyon, saﬂık, d renç
(D değer , Z değer ve hayatta kalma / ölüm ver ler ) ç n sert ﬁkalandırılmış ve
ISO 13485: 2016 kapsamında gel şt r lm şt r / üret lm şt r.

Kod
AX10
AX110

Organizma
Bacillus atrophaeus
Bacillus atrophaeus

Süreç
Eto
Eto

Sonuç
48 saat
4 saat

Paket
100 ad
50 ad

İnkübatör
AXDL-100
AXRD-100

*Farklı popülasyonlarda, ambalajlarda ve yapılandırmalarda mevcuttur.

Ürün Kodu: AX110

AXIS ETİLEN OKSİT KİMYASAL İNDİKATÖR
Ethylene Oxide K myasal İnd katör Type 5
Et len Oks t k myasal gösterges , Et len Oks t ster l zasyonunun tüm kr t k parametreler n (zaman, sıcaklık,
gaz konsantrasyonu ve nem) zlemek ç n tasarlanmıştır. Ster l ze ed lecek her ambalajın ç ne yerleşt r n.
Bu ürün et len oks t ster l zatörler nde kullanım ç n tasarlanmıştır.
· Canlı renk değ ş m , ster l zasyona maruz kalmanın anında doğrulanmasını sağlar
· Kolay renk karşılaştırması
· Zaman, sıcaklık, konsantrasyon ve neme duyarlı
· İzleneb l r sonuçlar sağlar

Ethylene Ox de Ster l zat on
Ind cator Type 5

Compl es w th EN ISO 11140-1 / Type 5

LOT:10063

04/2014

Lead
Free

04/2019
PINK

BROWN

Ürün Kodu: AXCP30

alüm nyum arka kısım

Ax s EO Gaz doz metre, EO Gaz şlem le ster l zasyonun güven l r b r şek lde
gerçekleşt r leb leceğ n garant eder ve dört öneml parametrey kontrol eder:
-ster l gaz konsantrasyonu,
-gaza maruz kalma süres ,
-bağıl nem ve
-sıcaklık
İnd katör üzer ndek turuncu bar, ster l ze ed c gaz dozu le orantılı olarak mav ye dönecek
ve böylece ster l zasyon ç n gerekl koşulların sağlanıp sağlanmadığını gösterecekt r.

Ürün Kodu: AXCP380

Ster l olarak kabul ed lmek ç n, turuncudan mav ye olan renk değ ş m n n en ok le
şaretlenm ş alanı geçmes gerekmekted r.
Böylece 750 mg / l tre saatl k b r doz alındığını göster r.
Üçgen şaret ( ) doz metre üzer nde en az 750 mg / l tre-saatl k EO maruz kalmayı
bel rtecek şek lde yerleşt r lm şt r.

AXIS ETO KİMYASAL ENTEGRATÖR
Et len Oks t K myasal Entegratörler, kağıt, ﬁlm ve folyo lam natta bulunan
buhar sıcaklığına duyarlı k myasal b r peletten oluşan k myasal nd katörlerd r.

K myasal pelet er r ve kağıt boyunca koyu b r renk alarak hareket eder.
İlerleyen nd katör 'Kabul Et veya Reddet' sonucunun okunması kolay sağlar.

Ürün Kodu: AXCP10

Et len Oks t (EO) gazı ve nem, entegratörün açık tarafına g rerek şer t reng n döndürür.
İlerleyen mav nd katör Et len Oks t ster l zasyonunun tüm kr t k parametreler nden etk len r.
· Okuması ve kullanımı kolay, gel şm ş entegratör teknoloj s
· Tüm ambalajlara uygun boyut
· Tüm standart Et len Oks t ster l zasyon döngüler nde kullanım ç n
· Tüm paketlerle güvenl ve uyumlu
· ANSI / AAMI / ISO 11140-1: 2014'e uygundur

İşlem Önces
Başarısız Ster l zasyon
Başarılı Ster l zasyon
Başarılı Ster l zasyon

Plazma Ster l zasyon Kontrol Ürünler
Plazma K myasal ve B yoloj k İnd katörler

AXIS PLAZMA BİYOLOJİK İNDİKATÖR
AXIS b yoloj k nd katörler Et len Oks t ster l zasyon şlem n kontrol etmek ç n gel şt r lm şt r.
B yoloj k nd katör, plast k b r tüp ç nde ﬁltre kağıdında bakter sporları çer r.
Özel olarak formüle ed lm ş kültür bes yer kapalı cam b r ampul çer s nde bulunur ve
sporlar büyüdüğünde tüp çer s ndek sıvı renk değ şt r r.
AXIS b yoloj k göstergeler , 60±2°C'de 24 saat, 1 saat ve 20 dak kada sonuçlar ver r.

Ürün Kodu: AX91

İnkübasyondan sonra, gösterge ortamındak b r renk değ ş kl ğ ster l zasyonun
başarısız olduğu anlamına gel r ve ster l zatör veya ster l zasyon durumunun ncelenmes gerek r.
Poz t f kontrol gösterges , doğru nkübasyon koşullarının karşılanmasını sağlar. Ax s b yoloj k nd katörler
tür, popülasyon, saﬂık, d renç (D değer , Z değer ve hayatta kalma / ölüm ver ler )
ç n sert ﬁkalandırılmış ve ISO 13485: 2016 kapsamında gel şt r lm şt r / üret lm şt r.
AXIS b yoloj k göstergeler ISO 13485: 2016 sert ﬁkalı s stem kapsamında gel şt r lm ş ve üret lm şt r.

Ürün Kodu: AX90

Ürün Kodu: AX92

Kod
AX91
AX92
AX93
AX95

Organizma
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus

Süreç
Plazma
Plazma
Plazma
Plazma

Sonuç
24 s
1s
20 dk
anlık

Paketleme
100 ad
50 ad
50 ad
50 ad

Inkübatör
AXDL-100
AXRD-100
AXRD-100
AXRD-100

*Farklı popülasyonlarda, ambalajlarda ve yapılandırmalarda mevcuttur.
Ürün Kodu: AX93

AXIS PLAZMA KİMYASAL İNDİKATÖR
AX 40

Hydrogen Peroxide Chemical Indicator
Lot: 012019-001
Expiry Date: 01.2024

Turns to
or l ghter
Gas Plasma-H2O2

Ürün Kodu: AX40

AXIS AX-40 Plazma / H drojen Peroks t k myasal nd katörü, ster l zasyon şlem n n parametreler n değerlend rmek ve anında okuma
yapmak ç n tasarlanmıştır.
ISO 11140-1: 2014'e uygun su bazlı ve toks k olmayan k myasal nd katör, başarılı plazma ster l zasyonundan sonra
net ve doğru b r renk değ ş kl ğ gösterecekt r.

AX 40

Hydrogen Peroxide Chemical Indicator

ster l zasyon önces

Lot: 012017-001
Expiry Date: 01.2022

Turns to
or l ghter
Gas Plasma-H2O2

AX 40

başarısız ster l zasyon

Hydrogen Peroxide Chemical Indicator
Lot: 012017-001
Expiry Date: 01.2022

Turns to
or l ghter
Gas Plasma-H2O2

AX 40

başarılı ster l zasyon

Hydrogen Peroxide Chemical Indicator
Lot: 012017-001
Expiry Date: 01.2022

Turns to
or l ghter
Gas Plasma-H2O2

Formaldeh t Ster l zasyon Kontrol Ürünler
Formaldeh t K myasal ve B yoloj k İnd katör

FORMALDEHİT BİYOLOJİK İNDİKATÖRLER

AXIS AX100 b yoloj k göstergeler Formaldeh t ster l zasyon şlem n kontrol etmek ç n
gel şt r lm şt r.
B yoloj k nd katör, plast k b r tüp ç nde ﬁltre kağıdında bakter sporları çer r.
Özel olarak formüle ed lm ş kültür bes yer kapalı cam b r ampul çer s nde bulunur ve
sporlar büyüdüğünde tüp çer s ndek sıvı renk değ şt r r.

Ürün Kodu: AX100

AXIS b yoloj k göstergeler , 60±2°C'de 48 ve 1 saat ç nde sonuçlar ver r.
Ster l zasyon şlem başarısız olursa, nkübasyondan sonra gösterge ortamı reng değ şecekt r,
bu yaşayan Geobac llus stearothermoph lus sporlarının varlığını göster r.

Kod
Organizma
AX100 Geobacillus stearothermophilus
AX102 Geobacillus stearothermophilus

Süreç
Formaldehit
Formaldehit

Sonuç
48 s
1s

Paketleme
100 ad
50 ad

Inkübatör
AXDL-100
AXRD-100

*Farklı popülasyonlarda, ambalajlarda ve yapılandırmalarda mevcuttur.

Ürün Kodu: AX101

FORMALDEHİT KİMYASAL İNDİKATÖR

AXCP100
Formaldehyde Chem cal Ind cator
EN ISO 11140-1

Lot: 122017-001
Manf.Date: 12.2018
Exp ry Date: 12.2023

Turns to

FORM
Type 4
Green or l ghter

Ürün Kodu: AXCP100

ster l zasyon önces

başarısız ster l zasyon

başarılı ster l zasyon

AXIS Formaldeh t k myasal nd katörler Formaldeh t
ster l zasyon şlemler ç n özel üret lm şt r
ve başarılı ster l zasyon sonrası bel rg n b r renk değ ş m sağlar.
ISO 11140-1 le uyumlu
Type 4 k myasal nd katör
Formaldeh te maruz bırakıldığında bel rg n renk değ ş m sağlar

Kuru Isı Ster l zasyon Kontrol Ürünler
K myasal ve B yoloj k İnd katörler

KURU ISI BİYOLOJİK İNDİKATÖR

AXIS AX50 b yoloj k nd katörler Kuru Isı ster l zasyon şlem n kontrol etmek ç n
gel şt r lm şt r.
AXIS b yoloj k göstergeler , 37±2°C'de 48 saat ç nde sonuç ver r.
Ster l zasyon şlem başarısız olursa, nkübasyondan sonra gösterge ortamı reng değ şecekt r,
bu yaşayan Bac llus atrophaeus sporlarının varlığını göster r.
Kullanımı kolaydır ve m n mum eğ t m gerekt r r

Kod
AX50

Organizma
Bacillus atrophaeus

Süreç
Kuru Isı

Sonuç
48 s

Paketleme
100 ad

Inkübatör
AXDL-100

Ürün Kodu: AX50

*Farklı popülasyonlarda, ambalajlarda ve yapılandırmalarda mevcuttur.

KURU ISI KİMYASAL İNDİKATÖR
AXCP50
Dry Heat Chem cal Ind cator

DRY

Turns to

Type 4

EN ISO 11140-1

Lot: 122017-001
Manf.Date: 12.2018
Exp ry Date: 12.2023

250 pcs /adet

Brown or l ghter

20 m n. 180°C / 40 m n. 160°C

Ürün Kodu: AXCP50

ster l zasyon önces
AXCP50
Dry Heat Chem cal Ind cator

DRY

Turns to

Type 4

EN ISO 11140-1
Lot: 122017-001
Manf.Date: 12.2017
Exp ry Date: 12.2022

250 pcs /adet

Brown or l ghter

20 m n. 180°C / 40 m n. 160°C

Ax s Kuru Isı K myasal İnd katörler, k kr t k şlem değ şken ne (zaman ve sıcaklık)
reaks yon göstererek kuru ısı ster l zasyonu gerekt ren şlemlerde maddelere nüfuz ed p
etmed ğ n zlemek ç n üret l r.
Ster l ze ed lecek her paket n ç nde k myasal nd katörler kullanılmalıdır.

başarısız ster l zasyon
AXCP50
Dry Heat Chem cal Ind cator

DRY

Turns to

Type 4

Zararlı k myasallar çermez su bazlı.

EN ISO 11140-1
Lot: 122017-001
Manf.Date: 12.2017
Exp ry Date: 12.2022

250 pcs /adet

Brown or l ghter

· Kurşun ve lateks çermez
· Ger dönüşümsüz renk değ ş m
· ISO 11140-1 Type 4 nd katör

20 m n. 180°C / 40 m n. 160°C

başarılı ster l zasyon
AXCP50
Dry Heat Chem cal Ind cator

DRY

Turns to

Type 4

EN ISO 11140-1
Lot: 122017-001
Manf.Date: 12.2017
Exp ry Date: 12.2022

Kuru ısı ster l zasyon şlem ne maruz kaldığında bel rg n renk değ ş m sağlar.

250 pcs /adet

20 m n. 180°C / 40 m n. 160°C

Brown or l ghter

Neml Isı Ster l zasyon Kontrol Ürünler
B yoloj k İnd katör

NEMLİ ISI BİYOLOJİK İNDİKATÖR

AXIS Neml Isı b yoloj k göstergeler, Neml Isı ster l zasyon şlem n kontrol etmek ç n
gel şt r lm şt r.
AXIS b yoloj k göstergeler , 37±2°C'de 48 saat ç nde sonuçlar ver r.
Neml Isı ster l zasyon şlemler n n etk nl ğ n değerlend rmek ç n kullanılır
Kullanımı kolaydır ve m n mum eğ t m gerekt r r
Ürün Kodu: AX70

Kod
AX70

Organizma
Bacillus atrophaeus

Süreç
Nemli Isı

Sonuç
48 s

Paketleme
100 ad

Inkübatör
AXDL-100

*Farklı popülasyonlarda, ambalajlarda ve yapılandırmalarda mevcuttur.

B yoloj k İnkübatörler
Dual ve Hızlı İnkübatörler

DUAL INKÜBATÖR
AXIS Dual İnkübatörler b yoloj k nd katörler nkübe etmek ç n tasarlanmıştır.
İnkübatörler, Buhar, Plazma, Formaldeh t, Kuru Isı, Neml Isı ve Et len Oks t
ster l zasyon prosesler n nkübe edeb lmekted r.
AXIS Dual Inkübatör, 128x64 OLED ekrana sah pt r.
Buhar, Plazma ve Formaldeh t ç n 60°C
Et len Oks t,Kuru ve Neml Isı göstergeler 37°C'de çalıştırılmalıdır.
120 veya 220V seçenekler mevcuttur.

·Kompakt boyut, m n mum çalışma alanı gerekt r r.
·Otomat k sıcaklık kontrolü le tutarlı çalışma sağlar.
·Kullanımı kolaydır
· B yoloj k nd katörler ç n 39 yuva
· Bağımsız ampuller, kültür ortamı ve prote n algılama kalem ç n 7 yuva.
· Har c termometre ç n özel b r del k.
· B yoloj k nd katörler ç n b r ampul kırıcı.
· İnkübatör 37 veya 60 ± 2ºC'ye ayarlanmıştır.

Ürün Kodu: AXDL-100

Ürün Kodu: AXDL-300

Kod
AX20
AX10
AX91
AX100
AX50
AX70

Organizma
Geobacillus stearothermophilus
Bacillus atrophaeus
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus

Bacillus atrophaeus
Bacillus atrophaeus

Süreç
Buhar
Eto
Buhar
Formaldehit

Kuru Isı
Nemli Isı

Sonuç
24 s
48 s
24 s
48 s
48 s
48 s

HIZLI İNKÜBATÖR
AXIS Hızlı İnkübatörler, Hızlı B yoloj k Göstergeler okumak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
İnkübatörde, Buhar, Plazma, Formaldeh t, Et len Oks t, Kuru ve Neml Isı ster l zasyon şlemler ç n
çoklu sıcaklık seçenekler mevcuttur.
Buhar, Plazma ve Formaldeh t İç n; 60°C'de
EO, Kuru ve Neml Isı ç n; 37°C'de çalıştırın.
120 veya 220V seçenekler mevcuttur.
Bu s stem, farklı nkübasyon süreler ne sah p göstergeler n nkübasyonunu sağlar.
Ayrıca, her poz syon ç n kalan nkübasyon süres 7 "LCD dokunmat k ekranda görüntülen r.
İnkübatörden sonuçlar pr nter sayes nde çıktı olarak alınab l r.
Her b r yuva güven l r nkübasyon ç n kontrollü sıcaklık sağlar.
Kompakt boyut, m n mum çalışma alanı gerekt r r.
Hızlı / Süper Hızlı Okuma özell ğ n çeren b yoloj k nd katörler ç n 10 metal poz syon ve
1 ampul kırıcı mevcuttur.
İnkübasyon sıcaklığı, b yoloj k nd katör t p , saat, tar h ve döngü süres seç mler yapmayı sağlar.

Saat:
Saat ayarı burdan
değ şt r l r SS:DD

B yoloj k İnd katör T p
buradan değ şt r leb l r
Buhar / Et len Oks t /H drojen Peroks t

AYARLAR
BI T p :

Tar h:
Tar h buradan değ şt reb l r
GG/AA/YYYY

Buhar
Et len Oks t
H drojen Peroks t

Döngü sıcaklığı
buradan değ şt reb l r
37°C veya 60°C

Döngü Sıcaklığı:

Döngü Süres :
20 dk
1 saat

Yazıcı:
Açık

Yazıcı buradan
açılır veya kapatılır

Kapalı

3 saat
4 saat

Ger tuşu
Döngü süres buradan değ şt reb l r
20 dak ka, 1-3 veya 4 saatl k program seç leb l r

Kod
AX220
AX221
AX222
AX223
AX224
AX92
AX93
AX102
AX110

Organizma
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus
Geobacillus stearothermophilus

Bacillus atrophaeus

Ürün Kodu: AXRD-100

Süreç
Buhar
Buhar
Buhar
Buhar
Buhar
Buhar
Buhar
Formaldehit

Eto

Sonuç
3s
1s
1s
1s
20 dk
1s
20 dk
2s
4s

Ster l zasyon Kontrol Ürünler
K myasal İnd katörler

DOKÜMANTASYON ETİKETLERİ VE ETİKET MAKİNASI
Ax s Dokümantasyon Et ketler ster l zasyon şlemler n zlemek ve kontrol etmek ç n
tasarlanmış yapışkanlı k myasal göstergelerd r. Et ketlerde, EN ISO 11140-1
standartlarına göre Type 1 k myasal gösterge bulunmaktadır. M n mum hata r sk , kolay/
hızlı paketleme ve et ketleme sağlar.
Ax s Dökümantasyon Et ketler ISO 13485 ve ISO 9001 kal te s stemler altında
üret lm şt r. Et ketler Buhar, Plazma ve Eo ster l zasyon şlemler nde kullanılab l r ve
ambalajların ster l zasyona maruz kalıp kalmadığının kolayca anlaşılmasını sağlar. Tüm
manuel zleneb l rl k s stemler yle uyumlu olarak hastane, kl n k ve büyük/masa üstü
ster l zatörler ç n çok uygundur. Ster l zasyondan sonra, et ket soyulab l r ve etk l b r
şlem n kanıtı olarak hasta veya bölüm kayıtlarına yen den uygulanab l r.
Axis Et ketleme Mak nası 3 başlıklı el tipi etiketleme makinesidir.
Et ket ve mürekkep s l nd r kolayca değ şt r leb l r.
AXIS Et ketleme Mak nası, her b r nde 11 rakam olan 3 satırdan oluşur
28x29 mm Ax s Dokümantasyon Et ketler le uyumludur.
Eto & Steam ç n rulo hal nde 600 adet
Plazma ç n rulo hal nde 400 adet
1. satır ç n kullanıcı:
-Kullanıcı adı
-Ster l zer Numarası veya
-Lot Numarası yazab l r;

K myasal İnd katör
2. satır ç n kullanıcı:
-Ster l zasyon Tar h yazab l r;

3. satır ç n kullanıcı:
-Son kullanma tar h yazab l r,

Ürün Kodu: AXCP300

Kolay okuma alanı
Ax s Et ket le uyumlu
Ürün Kodu: AD20

Ürün Kodu: AD30

Ürün Kodu: AD10

DOKÜMANTASYON NOKTA İNDİKATÖRÜ
AXIS kend nden yapışkanlı Et len Oks t, Buhar, Kuru Isı ve H drojen Peroks t gösterge nokta
nd katörler ster l zasyon şlemler n zlemek ve kontrol etmek ç n tasarlanmıştır.
Maruz kaldıktan sonra spot gösterge, şlenm ş ve şlenmem ş yükler arasında ayrıma z n verecek
şek lde renk değ şt r r. Göstergeler ster l ze ed lecek ek pmanın ambalajına yerleşt r lmek üzere
tasarlanmıştır.
İnd katör dönüşüm reng yük yapılandırmasına, uzunluğuna, türüne ve maruz kalma koşullarına bağlı
olarak değ şeb l r. Yükün b yoloj k göstergey de nceleyerek başarıyla ster l ze ed l p
ed lmed ğ n bel rley n.

Ürün Kodu: AXSI10

Ürün Kodu: AXSI30

Et len Oks t Spot İnd katörü

H drojen Peroks t Spot İnd katörü

BROWN IS

BROWN IS

PURPLE
BROWN IS

PURPLE
BROWN IS

ETO

ETO

ETO

ETO

EXPOSED

EXPOSED

EXPOSED

EXPOSED

Ürün Kodu: AXSI20

Ürün Kodu: AXSI40

Buhar Spot İnd katörü

Kod
AXSI10
AXSI20
AXSI30
AXSI40

Kuru Isı Spot İnd katörü

BLACK IS

BLACK IS

ETO

ETO

EXPOSED

EXPOSED

Süreç
Etilen Oksit
Buhar
Kuru Isı
Hidrojen Peroksit

BROWN IS

BROWN IS

ETO

ETO

EXPOSED

EXPOSED

Paketleme
1000 adet/rulo
1000 adet/rulo
1000 adet/rulo
1000 adet/rulo

AXIS BOWIE&DICK TEST PAKETİ
Ulusal ve Uluslararası Standartlar, vakum destekl buhar ster l zatörler n n her ş gününün başında test ed lmes n talep etmekted r.
Ax s "Bow e & D ck Test Paket ", bu gereks n m m n mum çabayla ve en yüksek kal tede karşılamanızı sağlar.
B r test paket ster l zasyon arızalarının erken aşamada tesp t ed lmes ne yardımcı olur. Her paket n ortasına b r k myasal gösterge yerleşt r lm şt r.
Gösterge nd katörünün düzgün şek lde renk değ şt rmes , tüm havanın çıkarıldığının ve buharla değ şt r ld ğ n göster r.
Paket et ket üzer ndek şlem gösterges paket n kullanılmış olup olmadığını açıkça göster r.
Test kartları kayıt amacıyla saklanab l r. Gösterge kartının arka tarafı, güvenl ve doğru kayıt sağlamak ç n yazılab l r olarak d zayn ed lm şt r.

Buhar ster l zatörler nde artık hava varlığını
tesp t etmek ç n tasarlanmıştır.
Aşağıdak ler dah l buhar kaynağının kal tes n
kontrol eder;
-Hava çıkarma
-Steam Penetrasyon
-Saat
-Sıcaklık
-Yoğuşmayan gazlar
-Kızgın buhar
-Islak buhar
Kod
AXCP130
AXCP140
AXCP150
AXCP160

Özellik
200 Yaprak
200 Yaprak
400 Yaprak
400 Yaprak

Paketleme
Wrap
Kutulu
Kutulu
Wrap

*Kend test paket n z hazırlayab lmen z ç n sadece nd katör kartları (AXCP131) mevcuttur.

AXIS BOWIE&DICK GREEN CARD
İşlem Önces
AXIS BOWIE DICK GREEN CARD
Type 1

03/2015
03/2020

EN ISO 11140-1

Başarılı şlem

Ürün Kodu: AXGC10

Başarısız şlem

Artık hava tesp t yapmak ve ön vakum buhar ster l zatörler nde
hava uzaklaştırma şlem n n etk nl ğ n zlemek ç n
tasarlanmıştır. Bu test Ax s Bow e D ck Test g b her gün boş b r
ster l zatörde test ed l r.
• 134°C'de 3.5 dak ka sonra komple renk değ ş m
• Üstün mürekkep k myası, yorumlamaya yardımcı olur
• İşlem b lg ler kartın arkasına kayded leb l r
• Kalıcı renk değ ş m sağlar

Kabul ed leb l r buhar ster l zasyonuna
maruz kaldığında, gösterge pembeden
s yaha dönüşecekt r.

AXIS HELIX TEST ve APARATI
Bu kend nden yapışkanlı k myasal göstergeler Hel x-PCD s stem nde kullanılmak
üzere tasarlanmıştır.
Seç len ster l zasyon şlem ne göre: Buhar, Et len Oks t, Formaldeh t
ve H drojen Peroks t nd katörlerden b r kullanılmalıdır.
4 veya 6 çubuk son renge dönerse sonuç başarılı demekt r,
fakat b r çubuk son renkten farklıysa, c haz ve ster l zasyon şlem kontrol
ed lmel d r.
Hel x-PCD aparatı ve test nd katörler EN ISO 11140-1 ve EN ISO 11140-4
standartlarına göre üret lm şt r.

Avantajları
-Yüksek algılama hassas yet
-Tüm koşullar ç n tek b r son renk
- Zararlı k myasallar çermez

Ürün Kodu: AXHLX6

Ürün Kodu: AXHLX4
EO

Ürün Kodu: AXHLX10

Kahvereng ye döner
FORM

Ürün Kodu: AXHLX20

Yeş le döner

H2O2

Ürün Kodu: AXHLX30

Kod
AXHLX4
AXHLX6
AXHLX10
AXHLX20
AXHLX30

Ürün Kodu: AXHELIX-4.5
4.5m & 1.5m apparatus are ava lable

Sarıya döner

İşlem
Buhar
Buhar
EO
Formaldehit
Plazma

Özellik
4 bar
6 bar
4 bar
4 bar
4 bar

AXIS PROCESS CHALLENGE DEVICE / PCD
AXIS Process Challenge Device:PCD sterilize edilecek bir
yükü taklit etmek için tasarlanmıştır. Bu cihazlar, işlemin
performansını değerlendirmek için kullanılır. Ayrıca,
sterilizasyon cihazlarının periyodik olarak izlenmesini ve
periyodik olarak onaylanmasını sağlar (onarım, kurulum,
yerleştirme sonrası).
Her pakette; spor taşıyan bir Biyolojik İndikatör (SCBI),
gözenekli kart yığını,bir entegratör veya Type 6 buhar kimyasal
indikatör bulunur. Proses Process Challenge Device:PCD'de
sterilizasyon durumunun izlenmesini kolaylaştıran bir kart da
bulunur. PCD’nin amacı, sterilizatörün etkinliğini test etmektir
ve en az haftalık, tercihen günlük olarak kullanılmalıdır.

İnd katör çeren PCD Test

Ürün Kodu: AXCPD10

Entegratör çeren PCD Test

Ürün Kodu: AXCPD20

AXIS OTOKLAV BANTLARI

Kod
AXE19
AXE25
AXO19
AXO25
AXE12
AXO12

Ölçüler
19mm x 50 m
25mm x 50 m
19mm x 50 m
25mm x 50 m
12mm x 50 m
12mm x 50 m

İşlem
EO
EO
Buhar
Buhar
EO
Buhar

* stek üzer ne farklı ebatlarda ve renklerde üret m mevcuttur

Otoklav bantları tüm ambalaj malzemeler n kapatmak ç n güvenl b r çözümdür.
Bu k myasal gösterge şer d , Buhar ve Et len Oks te maruz kaldıktan sonra renk değ şt ren ç zg lere sah pt r
İşlem görmüş ürünler n anında tanımlanmasını sağlar.
İşlem gösterges mürekkeb ayırt ed c renk değ ş m göster r ve paket n şlen p şlenmed ğ n göster r.

AXIS KONTEYNER ETİKETİ & FİLTRESİ

Ürün Kodu: AXCP200

· 180 gr / m2 kağıttan üret lm şt r.
· Buhar ster l zasyon şlemler ç n uygundur.
· Tamamen ger dönüştürüleb l r.
· Buhar gösterges ISO 11140'a uygundur - Type 1
· Her kutuda 100 adet konteyner et ket bulunur.

Ürün Kodu: AXRF10

Ürün Kodu: AXRF20

· Tüm standart konteynerlerle uyumludur.
· Yuvarlak, kare ve d kdörtgen formlar hal nde üret lm şt r.
· 134°C'ye dayanıklıdır
· F ltre üzer nde Type 1 k myasal nd katör bulunur
· Gerekl parametreler sağlandığında k myasal nd katör renk değ şt r r.
· B r pakette 100 adet bulunur.

AXIS KONTEYNER KİLİTLERİ

STEAM ISO 11140-1 Class1

LOT:
REF:

Green=Ster l zed

Ürün Kodu: AXCP210

Ürün Kodu: AXCP250
Ürün Kodu: AXCP220

· Tüm standart konteynerlerle uyumludur
· 134°C'ye dayanıklıdır
· Konteyner gösterges nde Type 1 k myasal b r gösterge bulunmaktadır.
· Gerekl parametreler sağlandığında k myasal gösterge renk değ şt r r.
· İnd katör buhar ster l zasyonu ç n sonuç ver r.
· Her kutuda 100 adet konteyner gösterge k l d bulunur.

Konteynerlar tek kullanımlık plast k standart k l t le kapatılır,
bunlar sadece kırılarak le açılab l r.
C hazı z ns z açılmaya karşı korur.
Yetk s z personel tarafından açılmasını önler.
Sadece k l d kırarak konteyner açılab l r.
· Takılması hızlı ve kolaydır
· Ekonom kt r
· Tek kullanımlıktır
· El le kolayca kırılab l r
· Otoklavlanab l r
· S par ş b r m : 100 adetl k b r paket
*** K myasal nd katörlü konteyner k l d mevcuttur Ürün Kodu: AXCP220

AXIS YIKAMA İNDİKATÖRÜ

Ürün Kodu: AXCP120

Yıkayıcı Dezenfeks yon İzleme S stem ;
· Mal yets z
· Yıkama mak nes n n etk nl ğ n zlemek ç n bas t yöntem
· Kolay kayıt ve dokümantasyon sağlar
· Renk farklarını gözlemleyerek yıkayıcı etk nl ğ n n cel olarak ölçmek mümkündür.
· Göstergen n takılması kolaydır, göstergey tutucuya takmanız yeterl d r
· Paslanmaz çel kten yapılmış gösterge tutucu le satılır bu nd katör tutucular tekrar
kullanılab l r şek lde d zayn ed lm şt r.

y yıkama şlem

az deterjan / kötü yıkama

az su akışı / çalışmayan spreyleme/kötü yıkama

PROTEİN KALINTI TEST KİTİ

Axis Protein Kalıntı Test Kiti, temizlemesi zor olan diş ve cerrahi aletlerin
yüzeylerinde kalan artık proteinleri tespit edebilir. Yıkayıcı dezenfektörler,
ultrasonik banyolar ve manuel temizlik ile kullanım içindir.
Axis Protein Kalıntı Test Kiti, görsel inceleme ile görülemeyen, işlenmiş
bir yükte protein seviyelerini tespit etmek için kullanılan kimyasal bir
testtir.

Ürün Kodu: AXCP121

Kullanım Öncesi

Set tek kullanımlık;
24 pamuklu çubuk ve 24 test tüpü çer r
10 san yede 1 m krogram doğruluk

Protein Kalıntısı Yok

İnkübasyon gerekt rmez
Protein Kalıntısı
Yüksek protein kalıntısı
durumunda test sıvısı mor
renge dönebilir.

Prote n kalıntısında şeffaf açık
kahvereng den mor renge döner

ULTRASONİK YIKAMA TESTİ

Axis Ultrasonik Temizleme Testi, 18°C ila 70°C arasındaki sıcaklıklarda, 35 kHz eşit
veya daha yüksek frekanslarda çalışan ultrasonik yıkama makinelerinin temizleme
işlemini rutin olarak kontrol etmeyi ve izlemeyi sağlamak için tasarlanmıştır.

Kavitasyon enerjisi yeterli olduğunda, cam incilerin titreşimi, solüsyonda yeşilden
sarıya renk değişimi tetikler.

Ürün Kodu: AXCP122

Maruz yet Yok
Hata
Başarılı İşlem/ Kav tasyon

Özel b r tutucu gerekt rmez
Ultrason k yıkayıcılar günlük ve haftalık olarak
kontrol ed lmel ve sonuçlar kayded lmel d r.
Yeş lden sarıya renk değ ş m poz t f b r
sonuçtur ve bu yıkamaya uygun kav tasyon
enerj s n n varlığına şaret eder.

YIKAMA ETKİNLİK İNDİKATÖRÜ
Axis Yıkama Etkinlik İndikatörü; yıkayıcı-dezenfektörlerin rutin çalışması
sırasında temizlik etkinliğini kontrol etmenizi sağlar.
Bu testin rutin kullanımı yıkayıcınızın tutarlı bir seviyede performans
göstermesini sağlayarak, enstrümanların görsel denetimini geliştirmeye
yardımcı olacaktır.

Ürün Kodu: AXCP125

Olumsuz sonuçların ortaya çıkması durumunda; kullanıcılar deterjanın
kalitesini / miktarını, temizleme süresini, sıcaklığı ve yıkayıcının genel
durumunu kontrol etmelidir.

Kullanıma hazır (tek kullanımlık ürün)

Kullanım Önces
Yeters z Tem zleme Etk nl ğ
Yeters z Tem zleme Etk nl ğ
Mükemmel Tem zleme Etk nl ğ

Test verimli ve güvenilir sonuçlar sağlar
Görsel kontrol sağlamak için şeﬀaf kapak

AXIS YIKAMA VE ULTRASONİK İNDİKATÖR

Ürün Kodu: AXCP123

Ürün Kodu: AXCP124

Yıkayıcı ve Ultrason k Yıkayıcı c haz ver ml l ğ n zlemek ç n tasarlanmıştır.

Yıkama Önces

Yıkama Önces
Ref

Ref

Gerçers z Sonuç

Gerçers z Sonuç
Ref

Ref

Gerçers z Sonuç

Gerçers z Sonuç
Ref

Ref

Gerçerl Sonuç

Gerçerl Sonuç
Ref

Ref

AXIS TTI - TIME TEMPERATURE INDICATOR
12°C

12°C

2°C-8°C

12°C

TIME TEMPERATURE
COLD CHAIN

TIME TEMPERATURE
COLD CHAIN

8

2°C-8°C

8

AKTİVASYON BAŞLANGICI

8

2°C-8°C

1 2 3 4 HOUR

1 2 3 4 HOUR

AKTİVASYON ÖNCESİ

TIME TEMPERATURE
COLD CHAIN

1 2 3 4 HOUR

4 saatl k b r süre 12°C ç n aşıldı

Ürün Kodu: AXCP20
TTI uzun raf ömrüne sah pt r ve uygulamadan önce oda sıcaklığında saklanab l r.
Bu göstergeler şu alanlarda kullanılab l r:
-Aşılar ve eczacılık
-Fotoğraf k myasalları ve malzemeler
-Elektron k b leşenler ve ürünler
-Dondurulmuş, soğutulmuş ve taze y yecek
-Canlı b tk ve hayvanlar
-Kan / plazma ürünler
-K myasallar
-Yapıştırıcılar

Zaman Sıcaklığı Gösterges (TTI), aşı, laç veya ht yaç duyulan d ğer malzemeler n depolama/taşınma koşullarındak ortam
sıcaklığını ve bu sürey gösteren b r nd katördür. TTI aynı zamanda son tüket c y uyaran b r tür bel rley c d r.
Nakl ye veya depolama şlemler sırasında sıcaklık değ ş m neden yle bozulmalar meydana geleb l r.
Bu bozulmaların b r veya daha fazla meydana geld ğ n b lmek mümkün olamaz. Ancak, TTI kullanımı durumda üret c ,
malların 2ºC-8ºC sıcaklık değerler n n altında veya üzer nde ürünler n kaç saat kaldığını göreb l r.

AXIS PROTEIN KALEMİ

Ürün Kodu: AXCP210

Yüzey prote nler n n ve alerjenler n tesp t ve m ktar tay n ç n yüksek hassas yetl
kalem s stem .
Tesp t sınırı: 1 µg
Hassas yet: 0,3 µg.
Prote n kalem , yüzey prote nler n n ve alerjenler n tesp t ve m ktar tay n ç n oldukça
em c b r kalem s stem d r.

AXIS BAŞLANGIÇ KİTİ-BUHAR
AXCST-01
Başlamadan önce Buhar Otoklavını test ed n
Bow e-D ck Test Paket le güvenl ğ n sağlayın.

BLACK IS

BLACK IS

ETO

ETO

EXPOSED

EXPOSED
Ürün Kodu: AXSI20

Kullanıcı nd katör çeş tler arasında seç m yapab l r
K myasal göstergeler ht yaçlara bağlıdır.
Nokta, kağıt, entegratör veya dokümantasyon
nd katörlerden b r veya b r kaçı seç leb l r.

BAŞLANGIÇ KİTİ, KULLANICILARA
BUHAR STERİLİZASYON PROSES VERİMLİLİĞİ
KONTROL ETMEKTE YARDIMCI OLUR.
KULLANICI, GEREKLİLİKLERİNE GÖRE
KİMYASAL VE/VEYA BİYOLOJİK
ARASINDAN ÜRÜN SEÇEBİLİR
VE STERİLİZASYON
GÜVENİLİĞİNİ GELİŞTİREBİLİR.

Type 6
02/2019

02/2024

Ürün Kodu: AXCP60

Dokümantasyon et ketler kolay
yük tak b sağlar. Ster l zasyondan sonra
et ketler tak p ç n saklanab l r.

Ürün Kodu: AX20

Ürün Kodu: AXDL-100
Buhar nd katörü yükün ç ne yerleşt r n.
Ster l zasyon sonunda b yoloj k nd katör
en güvenl ster l zasyon kontrolü sağlar.

Ürün Kodu: AD10
Ürün Kodu: AXCP300

AXIS BAŞLANGIÇ KİTİ-EO
AXCEO-01
BROWN IS

BROWN IS

ETO

ETO

EXPOSED

EXPOSED

Product Code: AXCP380

EO le ster l zasyon şlem güven l r şek lde gerçekleşt rmek ç n,
dört öneml parametre kontrol ed lmel d r:
Ster l gazın konsantrasyonu,
gaza maruz kalma süres ,
BAŞLANGIÇ KİTİ, KULLANICILARA
bağıl nem ve sıcaklık
ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON PROSES VERİMLİLİĞİ
Ax s Eo Gaz Doz metre tüm bu
KONTROL ETMEKTE YARDIMCI OLUR.
parametreler sağlar.

KULLANICI, GEREKLİLİKLERİNE GÖRE
KİMYASAL VE/VEYA BİYOLOJİK
ARASINDAN ÜRÜN SEÇEBİLİR
VE STERİLİZASYON
GÜVENİLİĞİNİ GELİŞTİREBİLİR.

Kullanıcı çeş tler arasında seç m yapab l r
K myasal göstergeler ht yaçlarına bağlıdır.
Spot, öykünme, entegratör, dokümantasyon
göstergeler.
Ürün Kodu: AXSI10

Ethylene Ox de Ster l zat on
Ind cator Type 5

Compl es w th EN ISO 11140-1 / Type 5

LOT:10063

04/2014

Lead
Free

04/2019
PINK

BROWN

Ürün Kodu: AXCP60

Belge et ketler kolay sağlar
yükler n tak b . Ster l zasyondan sonra
et ketler tak p ç n saklanab l r.

Ürün Kodu: AX10

Ürün Kodu: AXDL-100

Et len Oks t nd katörü yükün ç ne yerleşt r n.
Ster l zasyon sonunda b yoloj k nd katör
en güvenl ster l zasyon kontrolü sağlar.

Ürün Kodu: AD20
Ürün Kodu: AXCP300

AXIS ENDÜSTRİYEL BİYOLOJİK İNDİKATÖRLER
B yoloj k İnd katörler n (BI) kullanımı kolaydır ve endüstr yel veya sağlık
alanlarında kullanım ç n özel tasarlanmıştır. Bununla b rl kte, bazı üret m durumları
ster l zasyon şlem n n onaylanmasına yardımcı olmak ç n özel b r B yoloj k
İnd katör gerekt rmekted r. Ax s, tıbb c haz ve laç endüstr s n n
gereks n mler n karşılamak ç n b r Endüstr yel Kullanım B yoloj k İnd katör
ser s sunmaktadır

Çel k d skler
D skler n boyutları neden yle spor şer tler ne
göre avantajları vardır. Farklı malzemeler
yalnızca bel rl ster l zasyon modlarıyla
uyumlu olab l r. D skler, çeş tl ster l zasyon
yöntemler n zlemek ç n kullanılab l r.
B rkaç t p ve boyutta d sk mevcuttur.
Ürün Kodu: IBI-400

Kağıt spor şer tler
Kağıt spor şer tler 1-1,5 nç uzunlukta ve
2mm x 10mm m kro şer t boyutlarında
mevcuttur. Ürün Kodu: IBI-100 Et len Oks t
Ürün Kodu: IBI-200 Buhar

Kağıt D skler
Kağıt d skler (6mm)
ster l zasyonunu doğrulamak ç n kullanılır
Kontakt lens ster l zasyon
kontrolünde uygundur
Ürün Kodu: IBI-300

B yo-İpl kler
Uzunluk: 19mm Çap: 1.5mm
Şırınga arayüzünde ster lant penetrasyon göstermek ç n
tasarlanmıştır. D ğer kullanım alanları
borular ve küçük ş şelerd r. B yo- pl kler
% 100 pamuk, 19mm uzunluğunda ve
B.atrophaeus le b rl kte üret lm şt r.
Ürün Kodu: IBI-700

Polyester D k şler;
Polyester d k şler n kullanımı kolaydır.
Nesneler n etrafına sarılab l r veya ç ne
yerleşt r leb l r.
Ürün Kodu: IBI-500

Ampuller
B yoloj k İnd katör Ampuller , 121ºC le 134ºC arasındak sıcaklıklarda buhar ster l zasyon şlemler n zlemek ç n
tasarlanmıştır. C haz, patojen k olmayan m kroorgan zma Geobac llus stearothermoph lus ATCC 7953'ün
sporlarını çeren b r cam ampulden oluşur. Kültür ortamı, m krob yal büyüme oluştuğunda reng n değ şt r r.
B yoloj k nd katörde bulunan spor popülasyonu, etk l b r buhar ster l zasyon
döngüsünden sonra öldürülür.

Ürün Kodu: AX21

Çel k Kuponlar
Kuru ısı ster l zasyonlarında
kullanılması amaçlanmıştır.
Bu kuponlar ısıya d ğer b yoloj k
nd katörlere göre daha dayanıklıdır.
Ürün Kodu: IBI-600

AXIS ETO GAZ STERİLİZATÖRLERİ

AXIS ETO GAZ STERİLİZATÖRLERİ
K t bazlı Gaz D füzyon teknoloj s le Yen Nes l Gaz Ster l zatörler d r. Ster l ze ed lecek malzemeler,
prat k olarak gaz kartuşu, nem ç p ve doz metre le b rl kte L ner Bag çer s ne konulur ve ağzı kapatılır.
L ner bag, ster l zatörün ç ne yerleşt r ld kten sonra gaz kartuşunun düğmes ne basılarak ster l zasyon başlatılır.
Ster l zasyon ve havalandırma sonrası malzemeler n z kullanıma hazırdır.
C hazın en üstün özell ğ , gerekl en az ek pmanın b r araya get r lmes yle sağlamlık ve dayanıklılığı çeren
kal tel b r yapıyı sunması le uzun ömürlü, arıza r sks z çalışmayı oluşturması ve serv s gereks n m n m numuma
nd rmes d r. Z ra geleneksel strel zatörlerde bulunan ağır kazan, bol m ktarda sıhh tes sat, aparatlar, seleno d valﬂer,
elektr ksel ek pmanlar, su deposu, basınçlı hava hatları ve özel tahl ye g derler n n oluşturduğu hantal yapıda sık sık
arızalar ve buna bağlı operasyon ertelenmeler , tedav uzaması g b durumlar olağandır. Ax s ‘te herhang b r su,
basınçlı hava, vakum ve tahl ye gereks n m yoktur, montajı ve taşıması kolaydır.
Masaüstü Model AX-60

Ster l zasyon le lg l tar h, zaman, şlev tak b , dökümantasyon b lg ler c haz üzer nde bulunan m n
yazıcıdan çıktı olarak alınab lmekted r.
Uzun kateter L ner Bag’ler sayes nde 220 cm’e kadar kateterler, bükülmeden düz b r şek lde ster l
ed leb lmekted r.Lot no, ster l zasyon ısı değerler , havalandırma zamanı b lg ler görüntüleneb lmekted r.

Ürün Kodu: AX-160

MODEL

HACİM

AX 6O
AX 135
AX 160
AX 200
AX 225
AX 400
AX 450
AX 1000
AX 2000
AX 4000
AX 6000
AX 9000

60 LT
135 LT
160 LT
200 LT
225 LT
400 LT
450 LT
1000 LT
2000 LT
4000 LT
6000 LT
9000 LT

En
35 cm
35 cm
53 cm
62 cm
69 cm
62 cm
69 cm
83 cm
173 cm
173 cm
248 cm
374 cm

İÇ
Yüksekl k
35 cm
35 cm
68 cm
55 cm
55 cm
111 cm
111 cm
177 cm
177 cm
177 cm
177 cm
177 cm

Boy
49 cm
110 cm
48 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
70 cm
70 cm
136 cm
136 cm
136 cm

En
37 cm
37 cm
60 cm
70 cm
76 cm
69 cm
75 cm
90 cm
181 cm
181 cm
256 cm
382 cm

DIŞ
Yüksekl k
41 cm
41 cm
84 cm
84 cm
84 cm
141 cm
141 cm
207 cm
207 cm
207 cm
207 cm
207 cm

Boy
61 cm
122 cm
60 cm
69 cm
69 cm
70 cm
70 cm
81 cm
83 cm
149 cm
149 cm
149 cm

Yüksek Teknoloj
9000 lt’ye kadar kullanılab l r hac m
%100 EO
Negat f basınçla çalışma s stem
Ster l zasyon ve Havalandırma aynı kab nde
%100 güvenl
M crocomputer çalışma s steml
Prat k, kullanımı kolay
Modüler, ster l zasyon poşet ekleneb lme
Kab n güvenl k basınç ölçümü ve anlık zleme
Düşük gaz tüket m
Sağlam yapı, arıza r sks z kullanım
Kolay montaj, tahl ye, su, basınçlı hava gereks n ms z
Arıza r sks z çalışmayı garant eder

Ürün Kodu: AX-200

AXIS ETO GAS STERILIZERS
Ax s, endüstr yel gaz d füzyon ster l zasyon s stemler nde en son teknoloj y sunar.
Bu t p b r s stem endüstr yel ster l zasyon gerekl l kler ç n deald r. Ster l ze ed lecek ürünler,
ster l zasyon ampulü, nem ç p yle b rl kte l ner bag ç ne yerleşt r l r ve b r bağla kapatılır.
Ster l zasyon bas tçe ampule basılarak başlatılır ve ster l ze ed lm ş malzemeler ster l zasyon
ve havalandırma süres nden hemen sonra kullanılab l r.
4 saate kadar kısa b r ster l zasyon döngüsü mevcuttur.
Her çevr m ç n sadece 24 gram et len oks t gazı kullanılır ve suya, basınçlı havaya ya da
drenaj hatlarına ht yaç duymaz. Kurulumu ve şletmes bas tt r - sağlam yapısı sayes nde
bakım gerekt rmez ve güven l r kullanım sağlar.

Ürün Kodu: AX-1000

AX-6000 & AX-9000 Model Ster l zer

AXIS ETİLEN OKSİT GAZ NÖTRALİZERLERİ
Ax s Onl ne Et len Oks t Nötral zer S stem , tüm Ax s AX
ser s et len oks t ster l zatörüne uyumlu olacak şek lde
d zayn ed lm şt r. Ster l zatör çıkış hattına kolayca
bağlanab lmekted r. Nötral zer, tamamen med kal noks
gövde çer s nde, 50 kg özel yon tabanlı akt f karbon
çermekted r,
Ax s AX ser s ster l zatörler, dah l blower fanlı
üret ld kler nden, nötral zer bünyes nde har c b r fan
kullanımına ve güç beslemes n çıkış hattına kolayca
bağlanab lmekted r.

Ürün Kodu: AXSC01

Yüksek Etk l
Kolay Montaj ve F ltre Değ ş m
Güçlü Yapı Sayes nde Kuvvetl Sızdırmazlık
Har c Fan Gereks n ms z
Elektr k Bağlantısı Gereks n ms z

AXIS ENDÜSTRİYEL ETİLEN OKSİT STERİLİZATÖRLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
Gövde: Paslanmaz Çelik AISI 304 polisajlanmış
Sterilizasyon Sıcaklığı: 0-100 °C
Çalışma Basıncı: -0,8 / +0,8 BAR
Ön Vakum: -0,8 BAR
Nemlendirme: %20 -%100 RH
Eo Konsantrasyon: 250-1200 mg/L
Sterilizasyon Süresi: 0,5-12 SAAT
Havalandiıma Süresi: 0-99 SAAT
Hava Değişim Sayısı: 0-99
Nötralizasyon: Nötralizasyon Tankı ve Sıvısı

Axis Endüstriyel Tip Sterilizatörler, piyasada mevcut etilen oksit tüplerini kullanmakta ve palet
ile yüklemeye imkân tanımaktadır. Standart bir çift otomatik kayar kapısı sayesinde kolay
yükleme, boşaltma, operasyon sonrası hava sirkülasyonu ile kabin arındırılması ve septik-aseptik
ortam tesis edilmesi suretiyle temiz oda adaptasyonu mümkündür.
Basınca karşı kapı kilit güvenlik çeneleri, gaz kaçak riskine karsı hava basıncı ile şişirilen özel
silikon contaları ve gaz şarjından önce kontrol edilen sızdırmazlık testi ile tam güvenlikli
çalışmayı sağlar. Paslanmaz çelik yapısıyla uzun ömürlüdür.
Negatif ve Pozitif basınçlarda çalışabilmektedir. Sıcaklık, Süre, Basınç, Nem verilerini online
olarak kaydedebilmektedir. Kayıtlı veriler istenildiğinde elektronik ortama aktarılabilmekte ve
standart yazıcısından bastırılabilerek süreç takibi yapılabilmektedir.

Özell kler

İç Ölçüler
(ExBxY)

Dış Ölçüler
(ExBxY)

AX-3 / 3m3

150 x 135 x 170

300 x 295 x 240

AX-7 / 7m3

300 x 135 x 170

345 x 295 x 240

AX-10 / 10m3

450 x 135 x 170

495 x 295 x 240

AX-15 / 15m3

675 x 135 x 170

720 x 295 x 240

AX-20 / 20m3

900 x 135 x 170

945 x 295 x 240

AX-25 / 25m3

1075 x 135 x 170 1120 x 295 x 240

AX-30 / 30m3

1300 x 135 x 170 1345 x 295 x 240

3

1500 x 135 x 170 1545 x 295 x 240

AX-45 / 45m3

1950 x 135 x 170 1995 x 295 x 240

AX-35 / 35m

AXIS ETO KARTUŞ SAKLAMA KONTEYNERİ
Ÿ 100% Sızdırmaz

Ÿ Farklı özelleşt r lm ş boyutları mevcuttur

Ÿ Yangına ve basınca dayanıklıdır

Ürün Kodu: AXC-STR

AXIS Et len Oks t Konteynerları, her tür et len oks t kartuşunun güvenl olarak saklanab lmes ç n üret lm şt r.
%100 sıvı ve gaz sızdırmaz yapıdadır.Et len Oks te tepk me
vermeyen Anod ze Alüm nyumdan üret lm şt r. Isıya dayanıklıdır.
Konteynır, et len oks t sızıntısını önlemek amacıyla gövde le kapak bölümler ayrı olarak kaynaksız olarak üret lm şt r. F ltre vs. bulunmamaktadır.
Kapak contası, et len oks de uygun özel s l kon bazlı materyalden mal ed lm şt r, EtO kartuşlarını güvenl şek lde muhafaza etmekted r.
Kapağı k l t mekan zmalıdır, kapağı gövdeye her hang b r sızmayı önleyecek b ç mde basınçlı sıkıştırma sağlamaktadır.
Kapak kısmı, k l tleme mekan zması ve d ğer parçaları elektro pol saj şlem uygulanmış paslanmaz çel kten mal ed lm şt r.
K l t mekan zmaları kapak tutamacı olarak katlanab l r t pte olup, kapağın çabuk ve güvenl b r şek lde kapatılmasını ve açılmasını sağlamaktadır.
Yanmaya ve patlamaya dayanıklıdır.
Alet yıkama mak nes nde yıkanmaya ve k myasal solüsyonların etk s ne dayanıklıdır.
Konteyner üzer nde değ şt r leb l r et ketler ve et ketler n yerleşeceğ bölümler bulunmaktadır.
Konteyner toz,sıvı,ışık,ısı, hava g r ş-çıkış vb. kontam nasyona neden olacak etmenlere engel olacak kapak s stem ne sah pt r.
Konteyner 465x280x260 mm, 580x280x260 mm, 465x280x490 mm, 580x280x490 mm ölçüler nde üret lmekted r, 2 mm kalınlığındadır.

AXIS OTOMATİK KARTUŞ AKTİVATÖRLÜ KONTEYNER

AAC/SM
465x280x260mm

AAC/S
580x280x260mm

AAC/M
465x280x490mm

AAC/L
465x280x640mm

AAC/XL
580x280x490mm

Ax s ster l konteynerler, taşıma ve depolama süres nce, ster l zatör bünyes nde ster l ze ed len,
cerrah operasyonlar ç n kullanılan med kal c hazlar, vücuda yerleşt r leb l r med kal c hazlar,
cerrah aletler ve elektro-cerrah aletler aletler n ster l hal n korumak ç n tasarlanmış olup ;
tel sepetler, s l kon ç mler, tekst l ürünler , f ltreler, et ketler, plast k mühürler, k myasal nd katör,
b yoloj k nd katör, doz metre ve nem ç p tutucuları, otomat k kartuş akt vatörü, elekto-mekan k
valfı, gözetleme penceres g b çok sayıda aksesuarlarla desteklenm şt r.
Asept k tekn klere uygun yapılan ster l zasyon sonrası 6 ay boyunca konteyner çer s nde
ster l olarak muhafaza edeb l rs n z.

AAC/IND
790x570x420mm

AXIS ETİLEN OKSİT BAŞLANGIÇ KİTİ
Bu Kit, kullanıcıların Etilen Oksit Sterilizasyon İşlemine başlamak için
tüm temel gereksinimlere sahip olmalarına yardımcı olmak içindir.
Sterilizatör kapasitesine ve sterilizasyon hacmine göre ürünler
tanımlanmıştır. Bu Kit bileşeni, müşteriler için kolay ve pratik bir
kullanım sağlar.

Doz metre

SK-60 & SK-135 / AX-60 ve AX-135 l tre c hazlar ç n
Kod

Et len Oks t Dokümantasyon Et ket

ARQ-5
ARQ-11
AX-1800
AX 10
AD 01
AD 02
AD 03
AH 01
AXFR10200

Ürün
5 g Ampul & L ner Bag
11 g Ampul & L ner Bag
EO Mon tör ve Alarm
EO B yoloj k İnd katör
Doz metre İnd katör
Doz metre Tak p Formu
EO Dokümantasyon Et ket
Nem Ç p
Ster l zasyon Rulosu 10cmx200m

Et len Oks t Gaz Ampul

M ktar
25 ad
25 ad
1 ad
100 ad
50 ad
50 ad
600 ad
50 ad
1 ad

Et len Oks t Alarm

Et len Oks t B yoloj k İnd katör
Ster l zasypn Rulosu

AXIS ETO AMPUL VE AMPUL İÇERİKLİ KARTUŞLAR
Et len oks t (EO) ster l zasyonu, tıbb c hazlar ç n en yaygın kullanılan endüstr yel
ster l zasyon tekn ğ d r. N speten "soğuk" b r ster l zasyon tekn ğ d r ve plast k, pol mer, metal
ve cam g b tıbb c hazların üret m nde kullanılan çoğu malzemeyle yüksek uyumluluk sunar.
Ölümcüllüğü, bakter , v rüs, küf, maya ve hatta böcekler n DNA'sı le k myasal b r reaks yon
(alk lasyon) le sağlanır.
Sağlam tasarım ve pol üretan gövde, Et len Oks t Gazı kartuşunu, et len oks t gazının
salınması ç n en güven l r araçlardan b r yapar.
Operatör güvenl ğ , tet ğ n plast k b r k l t ve b r güvenl k contası le ç fte korunması le
sağlanır.
-Düşük sıcaklık
-Yüksek ver ml l k - d rençl sporlar dah l m kroorgan zmaları yok eder
-Büyük ster l zasyon hacm / hazne kapas tes
-Plast k, metal ve kauçuk malzemeler ç n aşındırıcı değ ld r:

AX ser s plast k kartuşlar

Kartuşlar & Ampuller
Kod
AX11
AX15
AX20
AX22
AX24
AQ5
AQ11
AQ15
AQ20
AQ22
AQ24

Aktif İçerik
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Gövde
Poliüretan
Poliüretan
Poliüretan
Poliüretan
Poliüretan
Naylon
Naylon
Naylon
Naylon
Naylon
Naylon

Net İçerik
11 g
15 g
20 g
22 g
24 g
5 gr
11 gr
15 gr
20 gr
22 gr
24 gr

AQ ser s ampuller

AXIS ETO AMPUL VE AMPUL İÇERİKLİ SETLER
Ster l ze ed lecek malzemeler, prat k olarak gaz kartuşu, nem ç p ve
doz metre le b rl kleL ner Bag çer s ne konulur ve ağzı kapatılır.
L ner bag, ster l zatörün ç ne yerleşt r ld kten sonra gaz kartuşunun
düğmes ne basılarak ster l zasyon başlatılır. Nem c p . L ner Bag ç nde
ster l zasyon ç n gerekl %30-%50 oranında bağıl nem oluşturmaya yarar.
Kaplaması yüzeysel su b r k m n önleyen yan-geç rgen özel kâğıttan mal
ed lm şt r, dış ambalajı kuruma r sk ne karşın alüm nyum kaplıdır.
Her b r K t çer s nde: %100 Et len Oks t Gaz Kartuşu, L ner Bag,
Nem c p , Doz metre bulunmaktadır.
Doz metreler, hal hazırda ster l zasyonun Sıcaklık, Süre, Gaz Doygunluğu ve
Nüfuzu, Nem oranı g b kr t k parametreler n kontrol eden özel dozaj
entegratördür. Sarı renk mav ye dönerek skala boyunca şaret ne kadar lerled ğ
takd rde 750 mg/l tre-saatl k EO konsantrasyonunun gerçeklend ğ n şaret etmekted r.

AR ser s ;
Eto Kartuş + L ner Bag + Nem Ç p +
Doz metre + Doz metre Takk p Formu + Bağ

Kartuş & Ampul Setler
Kod
AR11
AR15
AR20
AR22
AR24
ARQ5
ARQ11
ARQ15
ARQ20
ARQ22
ARQ24

İçerik
AX11
AX15
AX20
AX22
AX24
AQ5
AQ11
AQ15
AQ20
AQ22
AQ24

Gövde
Poliüretan
Poliüretan
Poliüretan
Poliüretan
Poliüretan
Naylon
Naylon
Naylon
Naylon
Naylon
Naylon

Net İçerik

11 g
15 g
20 g
22 g
24 g
5 gr
11 gr
15 gr
20 gr
22 gr
24 gr

Rak plere göre% 80 daha az gaz tüket m

Set İçeriği
Liner bag + nem çipi + dozimetre
Liner bag + nem çipi + dozimetre
Liner bag + nem çipi + dozimetre
Liner bag + nem çipi + dozimetre
Liner bag + nem çipi + dozimetre
Liner bag + nem çipi
Liner bag + nem çipi
Liner bag + nem çipi
Liner bag + nem çipi
Liner bag + nem çipi
Liner bag + nem çipi

AQ ser s ;
Eto Kartuş + L ner Bag + Nem Ç p + Bağ
*doz metre steğe bağlıdır

AXIS EO ALUMINUM CARTRIDGES
Model

Çap

Yüksekl k

Net İçer k

AL 7

22 mm

58 mm

11 g ±10%

AL 25

22 mm

75 mm

25 g ±10%

AL 67

35 mm

105 mm

67 g ±10%

AL 100

35 mm

165 mm

100 g ±10%

AX 67

38 mm

105 mm

67 g ±10%

AX 100

38 mm

165 mm

100 g ±10%

AX 127

38 mm

165 mm

127 g ±10%

AX 134

38 mm

165 mm

134 g ±10%

AQ 70

45 mm

178 mm

170 g ±10%

AQ 120

50 mm

133 mm

120 g ±10%

AQ 130

50 mm

133 mm

130 g ±10%

AQ 170

45 mm

180 mm

170 g ±10%

AQ 200

50 mm

174 mm

200 g ±10%

AQ 230

50 mm

174 mm

230 g ±10%

Ax s, kontrollü m ktarlarda alüm nyum kartuş ç nde Et len Oks t sağlar
ve ürünler katı güvenl k düzenlemes altında üret l r.
Yüksek saﬂıkta et len oks t.
Tek kullanımlık kartuşlar.

AXIS MEDİKAL PAKETLEME ÜRÜNLERİ

AXIS STERİLİZASYON RULOLARI
Axis medikal ambalajı, tıbbi cihazlar, farmasötik çözümler ve diğer sağlık
ürünleri için güvenli ve güvenilir steril bariyer sistemleri sağlar.
Yırtılmayı önlemek için ekstra güçlendirilmiş katmanlı ﬁlm. Şeﬀaf, çok
katmanlı ko-polimer renkli ﬁlm kolay tanımlama sağlar. 60 gsm veya 70
gsm tıbbi kraft kağıtlı üstün bariyer. Tüm kapatma makinaları ile kolayca
kapatılabilir. Toksik değildir, ISO 11140'a uygundur ve kenarlarında Buhar
ve Etilen Oksit için kimyasal indikatörler bulunur.
Formaldehit (FORM) ve Hidrojen peroksit (Plazma) indikatörleri istek
üzerine temin edilebilir.

Tüm rulolarda, çevreye ve nsan sağlığına uygun su baslı, non-toks k
Buhar ve EO uygulama nd katörler mevcuttur.
Rulo üzer nde bulunan nd katörler ISO 11140-1' n gereks n mler n
karşılar. Ster l zasyon şlem nden sonra doğru ve net renk değ ş m sağlar.
-Güçlü sızdırmazlık kuvvet , görünür sızdırmazlık hatları.
-Tüm malzemeler uluslararası standartlara uygundur.
- EN 868-5'e Uygunluk

Kod

Ölçüler

Adet/Kutu

AXFR50200

50mm x 200 m

12 adet

AXFR75200

75mm x 200 m

8 adet

AXFR100200

100mm x 200 m

6 adet

AXFR150200

150mm x 200 m

4 adet

AXFR200200

200mm x 200 m

4 adet

AXFR250200

250mm x 200 m

2 adet

AXFR300200

300mm x 200 m

2 adet

AXFR350200

350mm x 200 m

2 adet

AXFR400200

400mm x 200 m

2 adet

AXIS STERİLİZASYON ZARFLARI
Kod

ster l zasyon ruloları ve poşetler şeffaf ve çok katlı PP/PET lam ne katlı,
ster l zasyon ç n güçlend r lm ş yırtılma ve kopmaya dayanıklı kopol mer
ﬁlm ve med kal kraf kağıttan üret lm şt r.
Tüm zarfda, çevreye ve nsan sağlığına uygun su baslı, non-toks k
Buhar ve EO uygulama nd katörler mevcuttur.

-açılıncaya kadar ster l koruma
•Yüksek bar yerl b r nc sınıf tıbb kraft
60 gr/m2, 70 gr/m2
•Her türlü kapatma mak nası le kolayca
kapatılab l r
•Su bazlı ve ISO 11140 normlarına uygun
toks k olmayan proses göstergeler
•Kolay açılır, yırtılmaz

Ölçüler

AXIS MEDİKAL KREP, WRAP & SMS WRAP KAĞITLARI
KREP KAĞITLARI

Krep Kağıtları
Temel olarak, ster l ze ed lecek tıbb c hazların
sarılması ç n üret lm şt r. Tek kullanımlıktır.
Buhar, Et len Oks t ve Formaldeh t ster l zasyon
şlemler nde kullanılab l r.
-Yumuşak ve katlanab l r
-Mükemmel bakter bar yer
-Sıvı geç rmez
-Farklı boy ve renk seçeneğ

KOD

Ölçüler

Kutu Aded

AXKR040040

40cmx40cm

500

AXKR050050

50cmx50cm

500

AXKR060060

60cmx60cm

500

AXKR080080

80cmx80cm

250

AXKR090090

90cmx90cm

250

AXKR100100

100cmx100cm

250

AXKR120120

120cmx120cm

200

AXKR140140

140cmx140cm

200

AXKR160160

160cmx160cm

200

SMS WRAP KAĞITLARI

KOD

Wrap Kağıdı
Güçlü ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır, dokuması yumuşaktır ve katlaması kolaydır.
Doğal olarak düşük tüylenme, ster l paketlerde bütünlüğünü korumaya yardımcıdır.
Buhar, Et len Oks t ve Formaldeh t ster l zasyon şlemler nde kullanılab l r.
SMS Wrap Kağıtları
Mükemmel hava geç rgenl ğ , buhar ster l zasyon şlem nden sonra çok düşük
b r çekme oranına sah pt r.

Ölçüler

Kutu Aded

AXSMS040040

40cmx40cm

500

AXSMS050050

50cmx50cm

500

AXSMS060060

60cmx60cm

500

AXSMS080080

80cmx80cm

250

AXSMS090090

90cmx90cm

250

AXS MS100100

100cmx100cm

250

AXSMS120120

120cmx120cm

200

AXSMS140140

140cmx140cm

200

AXSMS160160

160cmx160cm

200

WRAP KAĞITLARI

45gsm'de mevcuttur, buhar ve plazma ster l zasyonunda kullanılab l r.

Krep Kağıdı

Wrap Kağıdı

SMS Wrap Kağıdı

Kutu Aded

KOD

Ölçüler

AXWR040040

40cmx40c m

500

AXWR050050

50cmx50cm

500

AXWR060060

60cmx60cm

500

AXWR080080

80cmx80cm

250

AXWR090090

90cmx90cm

250

AXWR100100

100cmx100cm

250

AXWR120120

120cmx120cm

200

AXWR140140

140cmx140cm

200

AXWR160160

160cmx160cm

200

*özel boyutlar ve renkler mevcuttur

AXIS HEADER BAG
Bazı tıbb c hazlar ve prosedür k tler ﬁlm/ﬁlm paketler nde veya folyo torbalarda paketlen r, çünkü ışığa,
oks jene veya neme karşı b r bar yer gerekt r rler. Bu paketlenm ş tıbb c hazlar ve prosedür k tler ,
gözenekl ambalaj malzemes nden yapılmış b r başlık torbası veya havalandırma
yaması kullanılmadan Et len Oks t le ster l ze ed lemez. Tyvek le yapılan
Kod
Header Bag, ﬁlm ﬁlm paketler ve folyo poşetler ç nde tıbb c hazların
AXHB2530
Et len Oks t ster l zasyonunu mümkün kılar çünkü Tyvek, EO ster l zasyonundan
AXHB2535
gelen nem ve ısının pakete g r p çıkmasını sağlar.
AXHB3040
Et len Oks t ster l zasyonunun etk nleşt r lmes ne ek olarak,
AXHB3045
Tyvek, tıbb sınıf kağıtlarla yapılan ürünlere göre daha üstün del nme d renc ne
sah pt r. Header Bag d ğer torbalara kıyasla üstün nem d renc
AXHB3550
ve m krob yal bar yer sunar.
AXHB4050
AXHB4055
AXHB4060
AXHB5070

Ölçüler
25cm x 30 cm
25cm x 35 cm
30cm x 40 cm
30cm x 45 cm
35cm x 50 cm
40cm x 50 cm
40cm x 55 cm
40cm x 60 cm
50cm x 70 cm

Kutu Adedi
500
500
500
500
500
500
500
500
500

AXIS STERİLİZASYON ASMA KESME APARATI

Yedek Bıçak

Ürün Kodu: AX-1310

Ürün Kodu: AX-1300

Her tür ster l zasyon rulosuna uyumludur.
-Tamamen paslanmaz çel kt r.
-Kolay kullanım
- Dayanıklıdır, kesme s stem kağıt tozu oluşturmaz
-Uzun sürel bıçak ömrü
-Çalışma sırasında bıçak kend n kesk nleşt r r
- 60x38x45 cm ebatındadır
- 2 bölümü bulunur
- Çalışma masalarına ve duvara monte ed leb lmekted r, masa üstü kullanıma uygundur.

AXIS KAPATMA MAKİNASI

Ürün Kodu: PXS-300

S l kon Kayış Ürün Kodu: PXS-345
Teﬂon Kayış Ürün Kodu: PXS-355

Tekn k Detaylar
Ÿ C haz otomat k kapatma şlem n yapar.
Ÿ Amel yathane ortamına çalışmaya uygun olarak dış ve ç yüzey tamamen paslanmaz çel kt r.
Ÿ Ops yonel olarak çıkartılab len konveyörü le kapatma şlem sırasında paketler tutmanıza

gerek kalmaz.
Ÿ Kapatma hızı üzer ndek pot le 0-12 m/dk aralığında sonsuz ayarlanab lmekted r.
Ÿ Kapatma gen şl g 12 mm olup ster l zasyon rulolarındak t pte bar yerl , çok kuvvetl

yapıştırma yapmaktadır.
Ÿ Döner tekerlekl s stem le her boy ruloyu kapatab lmekted r.
Ÿ C hazla b rl kte elektron k kontrol kartı, 4 adet konveyör kayısı, 20 adet teﬂon bandı,

tornav da-anahtar-alyan set yedek olarak ücrets z ver lmekted r.

AXIS KAPATMA MAKİNASI

Ürün Kodu: PXS-300

S l kon Kayış Ürün Kodu: PXS-345
Teﬂon Kayış Ürün Kodu: PXS-355

Tekn k Detaylar
Ÿ C haz otomat k kapatma şlem n yapar.
Ÿ Amel yathane ortamına çalışmaya uygun olarak dış ve ç yüzey tamamen paslanmaz çel kt r.
Ÿ Ops yonel olarak çıkartılab len konveyörü le kapatma şlem sırasında paketler tutmanıza

gerek kalmaz.
Ÿ Kapatma hızı üzer ndek pot le 0-12 m/dk aralığında sonsuz ayarlanab lmekted r.
Ÿ Kapatma gen şl g 12 mm olup ster l zasyon rulolarındak t pte bar yerl , çok kuvvetl

yapıştırma yapmaktadır.
Ÿ Döner tekerlekl s stem le her boy ruloyu kapatab lmekted r.
Ÿ C hazla b rl kte elektron k kontrol kartı, 4 adet konveyör kayısı, 20 adet teﬂon bandı,

tornav da-anahtar-alyan set yedek olarak ücrets z ver lmekted r.

AXIS OTOMATİK KESME & YAZICI MAKİNASI

Tekn k Detaylar
C haz otomat k olarak kapatma ve yazma şlem n yapar.
Otomat k yazıcısı sayes nde ster l zasyon tar h , son kullanım tar h , lot no,
operatör, vb. rulolar üzer ne yazab lmekted r.
Kurulum ve Operasyonel yeterl l k çalışmalarına yönel k, anlık yapıştırma
kuvvet , yapıştırma sıcaklığı, kapatma hızı, tar h ve saat b lg s le beraber
basılab lmekted r. Yapışma sızdırmazlık testler uygulanab lmekted r.
7″ LCD renkl dokunmat k ekranı mevcuttur.
Hızlı ısıtma s stem sayes nde 40 san yede 180 °C ‘ye ulaşab lmekted r.

Ürün Kodu: AXPS-100

% ±1 °C hassas yet le 60 ~ 220 °C aralığında kapatma yapab lmekted r.
Kapatma hızı 10 m/dk dır.
Kapatma gen şl g 12 mm olup ster l zasyon rulolarındak t pte bar yerl , çok
kuvvetl yapıştırma yapmaktadır.

-7 "LCD Renkl Dokunmat k Ekran
-Ayarlanab l r Baskı S stem
-Kapama gen şl ğ 12mm
Çalışma Ortamı: 0-40 ° C
-Güç: 500W
-560 × 260 × 220 mm, 18 kg ağırlığında.

Döner tekerlekl s stem le her boy ruloyu kapatab lmekted r.
Seram k t p rez stansları oldukça uzun ömürlüdür.
Otomat k soğutma s steml d r.
560×260×220 mm ölçüler nde, 18 kg ağırlığındadır.

AXIS OTOMATİK KESME & KAPATMA MAKİNASI
Tekn k Detaylar
C haz otomat k olarak kesme ve kapatma şlem n yapar.
B rden fazla ster l zasyon rulosu yan yana yükleneb lmekted r.
7″ dokunmat k LCD renkl ekranı mevcuttur. Andro d operasyon s stem sayes nde
graﬁksel operasyon zleme, gerçek saat uygulamaları mümkündür.
Hızlı ısıtma s stem sayes nde 40 san yede 180°C ‘ye ulaşab lmekted r.
% ±1 °C hassas yet le 60 ~ 220 °C aralığında kapatma yapab lmekted r.
Kapatma hızı 10 m/dk dır.
Kapatma gen şl g 12 mm olup ster l zasyon rulolarındak t pte bar yerl , çok
kuvvetl yapıştırma yapmaktadır.

Ürün Kodu: AXCS-200
-Kapatma Gen şl ğ : 12mm
-Kesme Gen şl ğ : ≤ 400mm
-Kesme Uzunluğu: ≥ 50mm
AC Güç Kaynağı: 220V ±% 10 50Hz
-Güç: 600W
-Ağırlık: 34kg
-Genel Ölçüler: 962 × 280 × 230mm

40 cm gen şl ğ ne kadar rulolar le çalısmaya uygundur.En düşük kesme ve
yapıştırma mesafes : 50 mm ‘d r.
Kesme hızı 7,5 m/dk ‘dır.
960×280×230 mm ölçüler nde, 34 kg ağırlığındadır.

AXIS OTOMATİK KAPATMA MAKİNASI

Tekn k Detaylar
C haz otomat k olarak kapatma şlem n yapar.
Kapatma sıcaklığı d j tal olarak ayarlanab lmekted r.

Ürün Kodu: PXS-400

Hızlı ısıtma s stem sayes nde 40 san yede 180 °C ‘ye ulaşab lmekted r.
Gel şm ş düz seram k ısıtma elementler oldukça uzun ömürlüdür.
Ayarlanab l r baskı s stem .

-Kapama gen şl ğ : 12 mm
-Kapama Marjı: 0 ~ 35 mm
-Güç: 500 W
-Ağırlık: 15 kg
C haz Ölçümler : 482 x 242 x 157 mm

% ±1 C hassas yet le 60 ~ 220 °C aralığında kapatma yapab lmekted r.
Kapatma hızı 10 m/dk ‘dır.
Kapatma gen şl g 12 mm olup ster l zasyon rulolarındak t pte bar yerl , çok kuvvetl
yapıştırma yapmaktadır.
Döner tekerlekl s stem le her boy ruloyu kapatab lmekted r.
Otomat k soğutma s steml d r.
480×240×150 mm ölçüler nde, 15 kg ağırlığındadır.

AXIS OTOMATİK KESME, KAPATMA VE YAZICI MAKİNASI

Tekn k Detaylar

Ürün Kodu: AXCPS-200

Ürün Kodu: AXCPS-300
Mak nede 2 satır baskı gerçekleşt rmek ç n k baskı kafası mevcuttur

-Cihaz otoma k olarak kesme, kapatma ve yazma işlemini yapar.
-Birden fazla sterilizasyon rulosu yan yana yüklenebilmektedir.
-7ʺ dokunma k LCD renkli ekranı mevcu ur. Android operasyon sistemi sayesinde graﬁksel
operasyon izleme, gerçek saat uygulamaları mümkündür.
-Otoma k yazıcısı sayesinde sterilizasyon tarihi, son kullanım tarihi, lot no, operatör,vb. rulolar
üzerine yazabilmektedir.
-Kurulum ve Operasyonel yeterlilik çalısmalarına yönelik, anlık yapış rma kuvve , yapış rma
sıcaklığı, kapatma hızı, tarih ve saat bilgisi ile beraber basılabilmektedir. Yapışma sızdırmazlık
testleri uygulanabilmektedir.
-Hızlı ısıtma sistemi sayesinde 40 saniyede 180 °C ye ulaşabilmektedir.
% ±1 °C hassasiyet ile 60 ~ 220 °C aralığında kapatma yapabilmektedir.
-Kapatma hızı 10 m/dk ‘dır.
-Kapatma genişliği 12 mm olup sterilizasyon rulolarındaki pte bariyerli, çok kuvvetli yapış rma
yapmaktadır.
-40 cm genişliğine kadar rulolar ile çalısmaya uygundur.
-En düşük kesme ve yapış rma mesafesi: 50 mm ‘dir.
-Kesme hızı 7,5 m/dk ‘dır.
-1092×280×230 mm ölçülerinde, 35 kg ağırlığındadır.

Kesme gen şl ğ ≤ 400 mm
Kesme Uzunluğu: ≥ 50 mm
Kesme Hızı: 10 m / dak
Kapanış Marjı: 0 ~ 35 mm
Yazıcı T p : İğne Yazıcı
Ortam Sıcaklığı: 10 ~ 40 ° C
Güç: 600 W

AXIS OTOMATİK RULO KESME MAKİNASI
Tekn k Detaylar
-4.3 ”renkli LCD dokunma k ekran
-Kesme Genişliği: ≤ 400 mm
-Kesme Uzunluğu: ≥ 50 mm
-Kesme Hızı: 7.5 ± 0.5m / dak
-Güç: 100W
-Ağırlık: 20kg
-Genel Ölçüler: 540 × 280 × 230mm

Ürün Kodu: AXCM-100
Ÿ AXCM-100 otomat k kesme c hazı, 4,3″ dokunmat k ekranı le kolay operasyon yüksek performans sağlar. Döner bıçaklı

kesme s stem sayes nde, bıçak ömrü oldukça yüksekt r. Set ed len uzunluk ve sayıda kesme şlem n yapab lmekted r.
Ÿ 40 cm gen şl ğ ne kadar rulolar le çalışmaya uygundur.
Ÿ En düşük kesme ve yapıştırma mesafes : 50 mm d r.
Ÿ Kesme hızı 7,5 m/dk dır.
Ÿ 540×280×230 mm mm ölçüler nde, 20 kg ağırlığındadır.

AXIS SEAL CHECK

Ax s Seal Check, kapatma mak nes n n sızdırmazlık standartlarına uyup uymadığını kontrol etmek ç n kullanılır.
Kapatma mak nes n n sonuçlarını ve kal tes n gözle görülür şek lde göster r, böylece sızdırmazlık sorunları hızlı b r şek lde bulunab l r
ve sızdırmazlık parametreler , gereks n mler ve kal tes doğru şek lde sağlanab l r. İk t p test mevcuttur;
1-Yüksek sıcaklıkta kağıt plast k Seal Check: AXSC-300
2-Tyvek Düşük sıcaklıkta kağıt plast k Seal Check: AXSC-400
Yüksek sıcaklıkta kağıt-plast k Seal Check, yüksek sıcaklıkta buhar ster l zasyonu ç n veya et len oks t ster l zasyonunda torbaların
kapatılması ç n kullanılmalıdır.
Düşük sıcaklıkta plazma ster l zasyonu ç n Tyvek düşük sıcaklık Seal Check kullanılmalıdır. Bu nedenle uygun
torba malzemes ne göre Seal Check seç lmel d r.
Sızdırmazlık ç n ISO-11607 kal te şartlarının k nc bölümüne göre, sızdırmazlık hattının aşağıdak gereks n mler karşılaması gerek r:
· Tam sızdırmazlık sağlanmalıdır;
· Kırılma veya açılma olmamalıdır;
· Del k açma veya yırtılma olmamalıdır;
· Herhang b r delam nasyon veya ayrışma olmamalıdır;

Seal ng Mach ne

Approval

Date

Ürün Kodu:
Yüksek sıcaklıkta kağıt plast k Seal Check: AXSC-300
Tyvek Düşük sıcaklıkta kağıt plast k Seal Check: AXSC-400

Remarks

AXIS DİĞER ÜRÜNLER

AXIS KORUYUCU KİT

Koruyucu Gözlük
Ürün Kodu: AXCP1600
Koruyucu Eld ven
Ürün Kodu: AXCP1700

Koruyucu Bot
Ürün Kodu: AXCP1900

Koruyucu Tulum
Ürün Kodu: AXCP1500

Koruyucun Tulum
K myasal, b yoloj k veya radyoakt f maddeler çeren b r olaya müdahale eden kolluk kuvvetler ,
ac l sağlık h zmetler (EMS) tekn syenler ve asker personel ç n güçlü, haﬁf sıvı sıçrama koruması sağlayan tulumlardır. Ürün haﬁf ve esnekt r
ve kolay saklama / taşınab l rl k ç n küçük ambalajlara katlanab l r.
Koruyucu Eld venler
K myasal d renc n çok öneml olduğu ıslak veya kuru çalışma ortamlarında en y sonuçları verecek şek lde tasarlanmıştır.
İç pamuk akınına neden olmaz, tüy bırakmaz, k rlenme r sk n azaltır ve dış k rl l kler n g rmes ne karşı hassas üret m alanlarında kullanım ç n deald r.
Eşs z b r aşınma d renc ne sah p, tamamen yen den kullanılab l r
Kullanıcı ç n üstün konfor sağlar
Koruyucu Bot
Nefes alma yapısıyla ayaklarınızın sağlığını korur. Isı yalıtımı vardır. Çel k burunlu ve çel k orta taban le güvenl k sağlar.
Polly boot ant stat k özell ğe sah pt r.
Güvenl k ayakkabısı gerekt ren hemen hemen her sektörde güçlü b r terc hd r.
Koruyucu Gözlük
Ürün, güvenl ve rahat b r oturuş ç n kulağın üzer ndek basıncın dağılmasına yardımcı olur.
Gözler herhang b r sıvı veya stenmeyen nesneden korur.

AXIS ETO ALARM & MONİTÖR

D splay üzer nden anlık tak p.
0-99 ppm aralığında Et len Oks t konsantrasyonu ölçümü.
M kroprosesör kontrollü.
Görsel ve s tsel alarm (> 85 dB).
Ayarlanab l r Alarm Sev yes .
Otomat k Kal brasyon.
Har c alarm çıkısı.
Duvara monte ed leb l r.
Yüksek güven rl k.
220V 50Hz.
Sensör dah l 2 yıl garant l .
Beş yıla kadar sensör ömrü.

Ürün Kodu: AXCP-1800

AXIS KORUYUCU MASKE & FİLTRE
Kolay bakım ve taşıma

Güvenl ve rahat uyum

Gen ş görüş alanı
Çok yönlü kullanım

Ver ml havalandırma s stem
Ürün Kodu Yedek F ltre: AXCP-1410
Ürün Kodu AXCP-1400

Gaz maskes ağzı, burnu ve yüzü tam olarak kapatarak kullanıcıyı zararlı buharlar ve zeh rley c gazlara karşı koruma ağlar,
tek boyda , her yüz yapısına uyum sağlayacak özell kted r.
Maske 5 ayrı noktadan ayarlanab l r, sağlam kayışlara sah pt r ve takıldıktan sonra sızıntı yapmaz.
Maskede hava çıkış valﬂarı bulunur ve kullanıcının rahat şek lde nefes alıp vermes n sağlar.
Maske ses letme özell ğ ne sah pt r.

AXIS HASTA TRANSFER SEDYESİ

Amel yathanelerde ve Hasta Serv sler nde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Amel yat sonrasında üzer nde bulunan özel kumaş sayes nde hastayı hareket
ett rmeden yatağına veya başka b r sedye üzer ne transfer etmeye olanak ver r.
Üzer nde bulunan özel kumaş ç kaplama malzemes üzer nde dönerek hastayı
transfer eder. Hasta transfer b r veya k k ş tarafından rahatlıkla yapılab l r.

Ürün Kodu
ROLLBORD : ROLL
MINI ROLLBOARD : ROLL-M

Kolay tem zlen r
X-RAY ışıkları uyumlu
Kolayca taşımak ç n esnek
Uzunluk - 1800mm
Gen şl k - 500 mm
Yüksekl k - 20 mm
Hasta Kapas tes - 230 kg
Ürün Ağırlığı - 2,5 kg

AXIS OTOKLAV TEMİZLEME TOZU

SOĞUK otoklav d b boyunca tozu serp n.
Ster l zasyon döngüsü başlatın
Otoklavın ç n neml b r bez veya süngerle s l n.

Ürün Kodu: AXCP390

Otoklav tem zley c tozu, otoklavları tem z tutmak ve su b r k nt ler önlemen n ç n en kolay yoldur.
Özel olarak buhar ster l zatörler ç n tasarlanan Otoklav tem zleme tozu hazney etk n b r şek lde tem zler ve k rec çözer.

AXIS TIBBİ ATIK TORBASI
AXIS Otoklavlanab l r Tıbb Atık Torbaları, atılmadan önce
otoklavlama gerekt ren b yoloj k olarak tehl kel maddeler n
şlenmes ç n deald r. B yoloj k tehl ke atık yönet m n z ç n
güvenl kullanım ve ver ml b r çözüm sunar.
Torba 141°C (285°F) maks mum otoklav sıcaklığına ,
del nme, yırtılma ve sızıntılara dayanacak şek lde
tasarlanmıştır.
AXIS Otoklavlanab l r Tıbb Atık Torbaları, uygun şek lde
otoklavlandığında er mez veya yumuşatmaz ve tüm
b yoloj k olarak tehl kel atık toplama, depolama ve b yoloj k
tehl ke atık gereks n mler n z karşılar.

Ürün Kodu: AXCP400

141°C'ye (285°F) kadar otoklavlanab l r
Pol et len
Su geç rmez
Yırtılmaya ve del nmeye karşı dayanıklı

AXIS SİLİKON CONTA BAKIM SPREYİ

Contanın çatlamasını ve kırılmasını önler.
Yağlamayı arttırır.
Sprey ant stat k etk ye sah pt r.
Toz tutmaz.
Püskürtme kullanımı kolaydır.
Contaya uygulanırken, ekstra b r c haza gerek yoktur.
İz bırakmaz.
240 derecel k yüksek sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kullanım sırasında nsan sağlığına zarar vermez.
Ürün ozon tabakasına zarar veren gaz, as t, yanıcı, aşındırıcı ve sağlığa zararlı k myasallar çermez.
Kullanım Alanı:
Buhar otoklav kapak contası,
Masa üstü ﬂaş contası,
Et len oks t ster l zatör kapı contası,
ve her türlü hastane ek pmanının contaları ve s l kon yüzeyler .
Tem zlenm ş yüzeye eş t şek lde püskürtün. Yumuşak, tem z b r bezle s l n.

Ürün Kodu: AXGS100

AXIS PAKETLEME İSTASYONU

Ÿ

Tüm ster l zasyon ç n gerekl yerler

1 çekmece,
B r laç kutusu le rulo kolu aparatı
Boyutlar 1400x600x1490 mm
304 kal te paslanmaz çel k,
Farklı tasarım ve boyutlarda esnek üret m

Ürün Kodu: AXWS-1000

AXIS ÇALIŞMA İSTASYONU
-Tüm ster l zasyon ç n gerekl yerler
-304 kal te paslanmaz çel k,
-Çıkarılab l r yan sepetler
-İk adet tıbb rulo çubuğu,
-Döner rulo kes c l raf
-Kağıt, laç, alet, rulo vb. Yanlarda raﬂar
-Büyüteçl steğe bağlı ışık
-Farklı tasarım ve boyutlarda esnek üret m
-Boyut (WxDxH): 700x1400x900 / 1800 mm
Ürün Kodu: AXWS-2000

