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Změna barvy indikátoru 

Sterilizační proces 
Procesový indikátor 

gke-Steri-Record® dokumentační systém 

   

Etiketa s procesovým  
indikátorem  

Odpovědná osoba 

Číslo sterilizátoru 

Číslo vsázky 

Číslo síta (obsah) 

Datum sterilizace 

Datum exspirace 

Oblast použití  
Dokumentace sterilizačních procesů 
umožňující propojení s dokumentací 
pacienta.  

Popis výrobku  
 
gke dokumentační systém se skládá z  
následujících součástí: 
 
•  třířádkové etiketovací kleště  
 
• etikety s dvojitou samolepící vrstvou v 

různém barevném provedení s nebo bez 
procesového indikátoru pro parní, 
formaldehydové, etylénoxidové a 
peroxidvodíkové sterilizační procesy. 

 
• dokumentační archy 

Popis funkce 
 
Dokumentační arch obsahuje všechny 
potřebné údaje. Pro každý sterilizátor se na 
jeden den používá jeden arch. Informace o 
datu sterilizace, datu exspirace,  odpovědné 
osobě, o čísle vsázky a event. o obsahu 
balení (podle číselného kódu) je možné 
vytisknout na samolepící etiketu pomocí 
třířádkových gke etiketovacích kleští a 
nalepit na každý balík vsázky a také vlepit 
do dokumentačního archu. Etiketovací 
kleště umožňují vytisknout až 12 znaků do 
jednoho řádku.   
 
Etikety se nalepí na každý balík dané 
vsázky a také na dokumentační arch 
uložený na oddělení centrální sterilizace. 
Tyto etikety jsou identické s výjimkou kódu 
pro označení obsahu balíku.  
 
Etikety se 2 samolepícími vrstvami je 
možné z balíku nebo kontejneru odlepit a 
následně vlepit pacientovi do operačního 
protokolu, čímž se dosáhne ideálního 
propojení bez dodatečné námahy.  
 
V případě sekundární infekce je možné 
pomocí záznamu na etiketě vyhledat 
dokumentaci na oddělení centrální 
sterilizace, která je důkazem korektní 
sterilizace a umožňuje kontrolu dodržení 
všech parametrů sterilizace. 
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Bližší informace  
 
Platné předpisy požadují dokumentaci 
výrobního procesu sterilního materiálu 
používaného na pacientech. Normy série 
EN ISO 9001 a také EN 550-554 požadují 
kontrolu sterilizačních procesů a 
dokumentaci nezávisle na tom, zda výrobce 
sterilizovaného materiálu jej prodává, nebo 
zda ho používá pro vlastní potřebu (když 
vyrábí nemocnice sterilní materiál pro 
vlastní pacienty). U každé vsázky se musí 
sledovat a dokumentovat všechny 
parametry, které ovlivňují sterilizační 
proces.  Každá vsázka musí být označena 
všemi potřebnými údaji.  
 
Výhody 
 
•   Velmi nízká pracnost označování. 

 
 
• Vyloučená možnost chyby při zapisování 

čísla vsázky. 
 
• Dokumentační systém s propojením 

informací bez zvýšené pracnosti při 
označování. 

 
• Různé barvy etiket ulehčují organizaci 

skladování materiálu.   
 
•  Při použití etiket s indikátorem není 

potřeba používat zvláštní procesový 
indikátor.  

 
•  Etikety s indikátorem se dodávají i pro   
    chemické sterilizační procesy (FO, EtO, 
  H2O2).  
 
• Ekonomická efektivnost . Informace pro objednání 

Výrobek/Obsah Popis Obj.č.: 

Doku-L-12 
12 kot. á 750 etiket 
+ 1 barvící váleček 

Etikety s dvojitou samolepící vrstvou s předtiskem bez 
procesového indikátoru (zelené, modré, červené a 
žluté). 

240-861 až -864 

Doku-L-D-12 
12 kot. á 750 etiket 
+ 1 barvící váleček 

Etikety s dvojitou samolepící vrstvou s předtiskem s 
procesovým indikátorem pro parní sterilizaci   
(zelené, modré, červené a žluté). 

240-871 až -874 

Doku-L-E-12 
12 kot. á 750 etiket 
+ 1 barvící váleček 

Etikety s dvojitou samolepící vrstvou s procesovým 
indikátorem pro etylénoxidovou sterilizaci (červené). 242-873 

Doku-L-F-12 
12 kot. á 750 etiket 
+ 1 barvící váleček  

Etikety s dvojitou samolepící vrstvou s procesovým 
indikátorem pro  formaldehydovou sterilizaci 
(červené).  

243-873 

Doku-L-W-12 
12 kot. á 750 etiket 
+ 1 barvící váleček  

Etikety s dvojitou samolepící vrstvou s procesovým 
indikátorem pro sterilizaci peroxidem vodíku 
(červené). 

244-873 

Doku-Labeler-N 
1 + 1 barvící váleček Etiketovací kleště.  240-850 


