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BAG – Integraph  
 
Chemický indikátor pro monitorování sterilizace vlhkým teplem ve sterilizátorech s gravitačním 
odvzdušněním a ve sterilizátorech s redukčními pulsními cykly. 
 
Katalogové číslo: 7510 
Počet ks v balení:  250 
 
 
POPIS: 
BAG – Integraph je oboustranně laminovaný 
proužek o rozměrech 59 x 22 mm, v jehož 
pravé horní části jsou dva purpurové pásky 
široké 3 mm, pod nimi v zelené barvě název 
indikátoru a zkratka pro popis způsobu 
sterilizace, tj. sterilizace parou v barvě zelené. 
 
Vpravo dole je také v barvě zelené uvedeno 
číslo šarže. 
  
V levém horním rohu je uvedena rovněž 
v barvě zelené norma, kterou indikátor splňuje, 
pod tím je uvedena v anglickém a německém 
jazyce třída indikátoru a logo BAG rovněž 
v barvě zelené. Od něj vede vodorovně jeden 
zelený pásek k levému okraji  proužku, druhý 
šikmo vzhůru k levému okraji purpurového 
pásku. Indikátor je určen pro kontrolu 
sterilizace ve sterilizátorech s gravitačním 
odvzdušňováním a s redukčními pulsními cykly 
pro teploty 121 a 134°C. 

Jedná se o chemický integrátor třídy 5 (ČSN 
EN ISO 15882, ČSN EN 11140-1). 
 
POUŽITÍ: 
1) Umístěte BAG-Integraph do obalu se     

sterilizovaným materiálem. 
2)   Odstartujte sterilizační program. 
3) Po skončení sterilizačního cyklu pečlivě 

zkontrolujte změnu barvy  
      BAG-Integraphu.  
4)   Zaznamenejte výsledky. 
 
HODNOCENÍ: 
Sterilizace  vyhovující: úplná  změna barvy 2 
pruhů z purpurové na zelenou, t.j. byly      
dodrženy parametry sterilizace (doba 
expozice, teplota, parametry páry). 
Sterilizace  nevyhovující:  žádná nebo jen 
částečná  změna barvy. 
 
SKLADOVÁNÍ: na suchém místě při pokojové 
teplotě. 
 
EXPIRACE: 3 roky od data výroby. 

 
 

  
INDIKÁTOR PŘED EXPOZICÍ INDIKÁTOR PO SPRÁVNÉ EXPOZICI 

 
 

 
BAG – ChemoStrip 18 
 
indikátor pro zvláštni sterilizačni cykly 134°C 18min. (prionové choroby), laminovaný, třída 6  
 
KATALOGOVÉ ČÍSLO: 7529 
 
POČET KS V BALENÍ:  250 
 
EXPIRACE: 3 roky od data výroby. 
 

 
INDIKÁTOR  PŘED EXPOZICÍ 




