
Informacja o produkcie 
 

3M™ 1262 Attest™  

Wskaźniki biologiczne do pary wodnej 
 
Opis produktu:  

3M™ Attest™ 1262 wskaźnik biologiczny (brązowa nakrętka) jest przeznaczony do monitorowania procesu sterylizacji parą wodną.  
Obecność żywych spor Geobacillus stearothermophilus (dawniej zwany Bacillus stearothermophilus) jest wykrywana poprzez wizualne 
stwierdzenie zmiany koloru (pożywka zmienia kolor na kolor żółty). Zmiana koloru pożywki na kolor żółty oznacza nieprawidłowy proces 
sterylizacji. Brak wzrostu mikroorganizmów po 24 godzinach inkubacji daje gwarancję prawidłowego wyniku kontroli biologicznej ponad 
99%. Wskaźniki 3M™ Atest™ mają specjalną budowę eliminującą wysuszenie i wpływ produktów rozpadu komórek bakteryjnych na jakość 
wyniku, co umożliwia ich dalszą inkubację. Brak wzrostu mikroorganizmów po 48 godzinach daje gwarancję prawidłowego wyniku ponad 
99,9%. 
 

Normy referencyjne 

Wskaźnik 3M™ 1262 Attest™ do pary wodnej spełnia wymogi normy PN-EN ISO 11138-1,-3:2006 (dawniej EN 866-1,-3).  
 

Nietoksyczność 

3M™ 1262 Attest™ wskaźnik biologiczny do pary wodnej nie zawiera toksycznych substancji oraz soli metali ciężkich w ilościach 
wystarczających do spowodowania zagrożenia zdrowia przed, w trakcie lub po zastosowaniu w procesie, do którego są przeznaczone: 
 
Charakterystyka mikroorganizmu testowego 

Dokładna charakterystyka mikroorganizmu testowego Geobacillus stearothermophilus (dawniej zwany Bacillus stearothermophilus) podana 
jest na certyfikacie w każdym opakowaniu wskaźników biologicznych.  
Minimalna liczba spor na nośniku – 1x 105 

Wartość D - minimum 1,5 min w 121+/-1°C 
Iloczyn log10 populacji nominalnej i wartości D121 – nie mniej niż 10 min 

Wartość Z – minimum 6°C 
 
Częstotliwość kontroli 

Wskaźniki biologiczne Attest należy umieścić w pakiecie lub na tacy w każdym kontrolowanym cyklu.  
 
Przeciwskazania 

Nie stosuj wskaźnika biologicznego Attest 1262 do monitorowania: 

1. Cykli grawitacyjnych sterylizacji parą wodną w 132/134°C</=3 min. (do tego cyklu przeznaczone są specjalnie zaprojektowane 
wskaźniki 3M™ 1261 Attest™). 

2. Cykli sterylizacji gorącym suchym powietrzem, tlenkiem etylenu lub innymi metodami niskotemperaturowymi. 
 

Czas inkubacji 

Sprawdzaj regularnie wynik kontroli (zmiana lub brak zmiany koloru pożywki): 
odczyt wyniku   8 godz., 12 godz., 18 godz., 24 godz., 48 godz. 

 
 
 
Niszczenie wskaźników 

Stosuj się do obowiązujących procedur. Wskaźniki dodatnie można sterylizować w 121°C przez co najmniej 15 min. lub w 134°C przez 10 

min. w sterylizatorach grawitacyjnych lub 132°C przez 4 min. w sterylizatorach próżniowych. 
 

Przechowywanie i data ważności 

Przechowuj wskaźniki biologiczne Attest w warunkach pokojowych: temp. 15-30°C, wilgotność względna 35-60%. Nie przechowuj 
wskaźników w pobliżu środków sterylizujących i innych chemikaliów. Symbol serii w kwadracie (lot) i symbol klepsydry oznaczają numer 
serii i datę ważności. Po symbolu klepsydry jest umieszczony rok i miesiąc, oznaczające datę ważności wskaźnika (rok i miesiąc: 2000-10). 
Cały zapis za symbolem klepsydry oznacza numer serii (2000-10 AZ). 
 

Opakowanie 

Nr kat 1262 – 100 szt. /op. – 4 op. / karton 
Nr kat 1262P – 25 szt. / op. – 4 op. / karton 
 


