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BAG – RePac 
 
Souprava k monitorování sterilizace vlhkým teplem, zátěžový test.  
 
KATALOGOVÉ ČÍSLO:  7541 BAG - RePac 121°C 
                                 7542 BAG - RePac 134°C 
POČET KS V BALENÍ:  300/1500 
POPIS: 
RePac je chemickým testem sterilizace pro 
použití ve sterilizátorech sterilizujících  vlhkým 
teplem, monitoruje nedostatečné odvzdušnění 
komory sterilizátoru, nízkou, resp. vysokou 
sterilizační teplotu nebo krátkou, resp. dlouhou 
expoziční dobu a parametry páry. Souprava 
obsahuje: 
1.  Kovový válec o rozměrech  délka 110 mm, 

vnější průměr 30 mm, na horní straně 
opatřený sponkou, 1 kus. 

2.  Dvacet listů RePac, každý po 15 kruhových 
testech, odpovídající vnitřnímu průměru 
kovového válce s určením pro teplotu     
121 oC nebo 134 oC. Na těchto kruhových 
terčích je v barvě zelené nadpis tohoto 
testu a teplota, pro kterou je  terč určen,     
v barvě purpurové jsou dva soustředné 
kruhy, které při úspěšně proběhlé sterilizaci 
mění barvu na zelenou.  

3.  Dvacet válečků o rozměrech délka 78 mm, 
průměr 28 mm, které jsou složeny  

     z kartónového papíru a potaženy gázou.     
     Každý váleček možno použít 15 x. 
4.  Třicet dokumentačních karet s předtiskem 

pro datum, číslo sterilizátoru, číslo šarže, 
dále je zde místo pro nalepení 
exponovaného kruhového indikačního 
terče, jeho vyhodnocení a místo pro podpis 

příslušného pracovníka. Na každou kartu 
lze nalepit 10 exponovaných indikátorů.  
Jedná se o chemický test / emulátor  třídy 
6 dle ČSN EN ISO 15882, ČSN EN ISO 
11140-1. 

 
POUŽITÍ: 
1.  Do kovového válce vložte kruhový  test 121 

nebo 134°C. 
2.  Zasuňte papírový váleček do kovového a 

zajistěte sponkou. 
3. Umístěte soupravu do komory sterilizátoru. 
4. Odstartujte příslušný program. 
    Po skončení sterilizačního cyklu vyjměte   
    kovový válec a z něho papírový váleček     
    a indikátor. Pozor!  Kovový válec je horký! 
    Zkontrolujte barevnou změnu indikátoru. 
Sterilizace nevyhovující: Barevná  změna 
testu z purpurové na zelenou nenastala nebo 
není úplná. Sterilizaci je nutno opakovat. 
Sterilizace vyhovující: barevná  změna testu 
z purpurové na zelenou je úplná.  
Test se přitiskne na samolepící dokumentační 
kartu.  
 
SKLADOVÁNÍ: na suchém místě při pokojové 
teplotě. 
EXPIRACE:  3 roky od data výroby. 
 
 

MOŽNO ZÍSKAT KOVOVÝ VÁLEČEK ZDARMA. 
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ŘEZ VÁLEČKEM 
BAG-REPAC 

 




