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Kompleks içi boş ve dolu/katı aletler ve gözenekli yükler için 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uygulama 

gke Steri-Record
® 

Bowie – Dick - Simülasyon 

(BDS) Testi buhar sterilizatörleri için kullanım 

başlamadan önce günlük yapılan bir fonksiyon (tip 

testi, sterilizasyon testi değil) testidir. 
 

Sterilizatörün içi boşken yapılmalıdır. BDS testi rutin 

kontrol için kullanılan sınıf 4-5 veya 6 veya 

sterilizatörde steril edilen yüklere göre valide edilerek 

tespit edilmiş olan Yük Kontrol Sistemlerinin (BMS) 

yerine kullanılamazlar. 
 

EN 13060 tip B’ye uygun masa üstü sterilizatörlerde 

EN 867-5’e uygun İçi-Boş-Yük-Testi kullanılması 

zorunlu iken bazı sterilizatör üreticileri Bowie-Dick 

Testini de günlük olarak sterilizasyon öncesi 

kullanılmasını ister. Bu durumda güne başlarken 

BD-Testini ve İçi-Boş-Yük-Testinin kombinasyonu 

olan Mavi-Kompakt-PCD kullanılabilir. 
 

Ürün Tanımı 

gke Steri-Record
® 

Her üç gke Steri-Record
® 

BDS-Testi de EN ISO 11140-1’de sınıf 2 olarak 

tanımlanan “Spesifik Test Yükü” yani İşlem 

Canlandırma Cihazı (PCD) ve bir “indikatör sistemi” 

(yani indikatör stribi) içerir. 

 

Dışı aşırı sıcaklığa dayanıklı bir malzemeden yapılan 

PCD içerisinde paslanmaz çelik bir tüp ve tüpün diğer 

ucunda ise indikatör yuvası içerir. 
 

Bu dayanıklılık binlerce kez hassasiyetini 

yitirmeden kullanım imkânı sağlar. Sadece her bir 

test için yeni bir indikatör strip gerekir. Aynı strip 

indikatör her üç BDS versiyonunda kullanılır ve 

kendinden yapışkanlı olan bu stripler 

dokümantasyon formuna günlük olarak yapıştırılır. 
 

Performans Karakteristikleri  

EN 285 ve AAMI / ANSI ST79 üç farklı tip test 

tanımlar, gke nin geliştirdiği bu üç test aşağıda 

sıralanmıştır:  

1. Amerikan BD-Test Hava tahliyesi 
AAMI/ANSI ST79 (4 kg test paketine) ve ISO 

11140-1 + 5’e uygun valide edilmiştir. 

2. Avrupa BD-Test- Hava tahliyesi ve buhar 

nüfuzu testi EN ISO 11140-1 + 4 ile EN 

285’teki 7 kg’lık test paketine uygun valide 

edilmiştir.  

3. Avrupa BD-Test- Hava tahliyesi ve buhar 

nüfuzu testi EN ISO 11140-1 + 4 ile EN 

285’teki 7 kg’lık test paketine, ilaveten ayrıca 

EN 867-5’te tanımlanan İçi-boş Yük testi ve 

EN 285’te istenen tip testine uygun valide 

edilmiştir. 

Testten önce Başarılı testten sonra 

 

BUHAR PENETRASYONU  

Avrupa Versiyonu 

HAVA ÇIKARMA 

Amerikan Versiyonu 

AVRUPA- Versiyonu 

7 kg’lık pamuklu paketi simüle eden 

EN ISO 11140-4’e uygun 

Art-Nr. 235-211-121  Kompakt-PCD®  (mor) 

Art-Nr. 235-211-120  Başlangıç Seti, bir  

   Kompakt-PCD®  (mor) ve 

  100 BDS-indikatör stribi 

içerir 

USA-Versiyonu 

4 kg’lık pamuklu paketi simüle eden,  

EN ISO 11140-5’e uygun 

Art-Nr. 235-211-131  Kompakt-PCD®  (açık mavi)  

Art-Nr. 235-211-130  Başlangıç Seti, bir 

 Kompakt-PCD®  (açık mavi) 

ve 100 BDS-indikatör stribi 

içerir 

 

   

Art-Nr. 235-211-115 Bowie-Dick Strip 500 Adet/Kutu 

AVRUPA- Versiyonu 

7 kg’lık pamuklu paketi simüle eden, EN ISO 11140-4 

ve İçi-Boş-Yük-Test’i olan EN 867-5’e uygun 

 

Kod-No. 235-211-151  Kompakt-PCD®  (mavi) 

Kod-No. 235-211-150 Başlangıç Seti, bir  

   Kompakt-PCD®  (mavi) ve 
  100 BDS-indikatör stribi 

içerir 
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Tüm gke BDS-Testleri EN ISO 11140-1’e göre Sınıf 

2 indikatörlerdir (PCD + İndikatör Strip=Sınıf 2 

indikatör). gke aşağıdaki tabloda gösterilen farklı 

performans karakterlerini içeren üç farklı 

BDS-Testleri önerir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki tüm BDS-Testleri 134°C, 1-3,5 dak. veya 

121°C, 15 -30 dakikalık testlerde kullanılabilir. Eğer 

sterilizatörün BD-çevrim programı yoksa normal bir 

sterilizasyon çevriminde 134°C ‘de 9 dakikaya kadar 

hassasiyetini yitirmeden kullanılabilir. 

 

Uygulama Tanımı  

Bir gke BD indikatör stribi bir Kompakt- PCD
®

 

(PTFE yuva) içerisine yerleştirilir ve kapağı sıkıca 

kapatılır. 

 

Test cihazı kapıya ve zemin yakın paslanmaz çelik 

sepete sterilizatör boşken yerleştirilir. Bu test 

132-134°C (270-273°F); 1 - 3.5 dak veya 121°C (250 

°F); 15 dakikalık Bowie-Dick-Test programlarında 

kullanılabilir.  

 

Eğer sterilizatörün BD-çevrim programı yoksa normal 

bir sterilizasyon çevriminde 134°C ‘de 9 dakikaya 

kadar hassasiyetini yitirmeden kullanılabilir. Eğer test 

sonunda kimyasal indikatörün tüm altı kutucuğu 

sarıdan siyaha dönüşürse PCD içine yeterince buhar 

penetrasyonu gerçekleşmiş demektir. Bu sonuç 

sterilizatörün fabrika ayarlarında çalıştığını gösterir. 

 
Yeterli sıcaklık, zaman 

ve buhar penetrasyonu 

 

Yetersiz hava tahliyesi 

ve buhar penetrasyonu 
Sıcaklık yeterli ama 

yetersiz hava tahliyesi 

ve buhar penetrasyonu 

Yetersiz sıcaklık, 

yetersiz hava tahliyesi 

ve buhar penetrasyonu 

yok 

 

 

Sterilizatör programı gerekenleri 

Sterilizatörün BD-test programına bağlı olarak 

doğru BDS-Test seçilmelidir 

Faydaları 

 Benzersiz ve patentli bir dizaynı olan Mavi 

Kompakt-PCD
®

, gözenekli Bowie-Dick 

pamuklu paketi ve İçi-boş yükleri canlandırır. 

 Bu test 134°C ve 121°C-Bowie-Dick-Test, EN 

285 ve EN ISO 11140-3’e uygun  134°C ve 

121°C-Bowie-Dick-Test programlarında 

kullanılır. Aynı zamanda Bowie-Dick Test 

programı olmayan uzun sterilizasyon 

çevrimlerinde bile hassasiyetini kaybetmeden 

kullanılabilir. 

  Kolay uygulama- çevrim bittiğinde kimyasal 

indikatör kolay çıkarılır ve her çevrimden 

hemen sonra değerlendirilir. 

 Yoruma sebep olmayan net renk değişimi 

sayesinde kolay değerlendirilir. 

 Sonuçlar sürekli olarak her seferinde aynı 

hassasiyettedir. 

 Aynı strip üzerindeki farklı renkler yetersiz 

hava tahliyesi veya Kondanse Edilemeyen 

Gazların (KEG) ve yetersiz buhar 

penetrasyonunu gösterir. 

 Çevre dostu ve imha edilmesi gerekli değildir. 

 İndikatör stripler normal çöpe atılabilir. 

 İndikatörün renk kimyasalı bir geri dönülmez 

renk değişimi kimyasal reaksiyonu 

özelliğinden dolayı uzun süre kalıcıdır. 

 Tüm gke kimyasal indikatörleri bir polimer 

bağlama ve yüzey kaplaması sayesinde akmaz 

ortama bulaşmaz. 

 Defalarca kullanılan PCD sayesinde fiyatı 

makuldür. 

 PCD’nin vidalı kapağının el yakmayan 

özelliği katmanlı paslanmaz çeliğin 

izolasyonu ile sağlanmıştır. 

 Tüm gke indikatörlerinde olduğu gibi bu strip 

de kendinden yapışkanlı olup kolayca 

dokümante edilebilir.

gke 
BDS-Testleri  

BD-Test 

EN 285 (7 

kg test 

paketi)  

İçi-boş 

Yük Testi 

EN 867-5  

BD-Test 

AAMI/ANSI ST 79 
(4 kg test paketi)  

Kompakt-PCD® 

(renk: mavi)  x x  
Kompakt-PCD® 

(renk: mor)  x   
Kompakt-PCD® 

(renk: açık mavi)  
  x 
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Sipariş Bilgisi 

Her başlangıç seti kutusunda bir Kompakt-PCD
®

 ve 100 integratif indikatör ile günlük kullanım için (kullanmadan önce kopyasının 

alınması gereken) bir dokümantasyon formuna sahiptir. 

Test cihazları ayrıca da satın alınabilir. İndikatör stripleri de yedek paket adıyla pazara sunulur ve kutu içlerinde yedek indikatörler 

ile vidalı kapak içlerinde yer alan conta bulunur. 

 

1 EN 285’teki 7 Kg’lık test paketine ve ilave olarak EN867-5’teki içi-boş yük testine göre valide edilmiş EN ISO 11140-4 

+ 1 Sınıf 2’ye uygun Hava Tahliyesi Buhar Penetrasyonu Testi. 

Kod No.* Ürün kodu Miktar İçerik Uygulama 

235-211-150 Chemo-D-BDS-1-C-H-EU 

Başlangıç Paketi  
1 + 100  

Kompakt-PCD® (renk: mavi) 

integratif indikatör stripleri 
Hava Tahliyesi Buhar Penetrasyonu 

Testi: Katı (İçi dolu) aletler, gözenekli 

(tekstil) ve İçi-boş Yükler İçin.  235-211-151 Chemo-D-BDS-PCD-C-H-EU  1  Kompakt-PCD® (renk: mavi)  

 
2 EN 285’teki 7 Kg’lık test paketine göre valide edilmiş EN ISO 11140-4 + 1 Sınıf 2’ye uygun Hava Tahliyesi Buhar 

Penetrasyonu Testi. 

Kod No.* Ürün kodu Miktar İçerik Uygulama 

235-211-120 Chemo-D-BDS-1-C-P-EU 

Başlangıç Paketi  
1 + 100  

Kompakt-PCD® (renk: mor) 

integratif indikatör stripleri 

Hava Tahliyesi Buhar Penetrasyonu 

Testi: Katı (İçi dolu) aletler ve 

gözenekli (tekstil) yükler İçin. 

( İçi-boş Yükler için DEĞİLDİR) 
235-211-121 

Chemo-D-BDS-PCD-C-P-EU  1  
Kompakt-PCD® (renk: mor)  

 
3 AAMI/ANSI ST79’daki 4 Kg’lık test paketine göre valide edilmiş EN ISO 11140-5 + 1 Sınıf 2’ye uygun Hava Tahliyesi 

Testi. 

Kod No.* Ürün kodu Miktar İçerik Uygulama 

235-211-130 
Chemo-D-BDS-1-C-USA 

Başlangıç Paketi  
1 + 100  

Kompakt-PCD® (renk: açık 

mavi) integratif indikatör 

stripleri 
Hava Tahliyesi Testi:  

Sadece gözenekli (tekstil) yükler İçin. 

( İçi-boş Yükler için DEĞİLDİR) 235-211-131 
Chemo-D-BDS-PCD-C-USA  1  

Kompakt-PCD® 

(renk: açık mavi)  

 
4 Tüm Hava Tahliyesi Buhar Penetrasyonu Testleri için indikatör stripleri. 

Kod No.* Ürün kodu Miktar İçerik Uygulama 

 

235-211-115 Chemo-D-BDS  500  

 

İntegratif indikatör stripleri 

ve conta kiti 

Yedek paket 

Tüm gke BDS testleri için. 
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Diğer gke Ürünleri: 

 

 


