
ProCare Sure I-PM:  
helppo silmämääräinen testi lisäturvaksi

Auttaa valvomaan 
prosessiturvallisuutta: 
ProCare Sure I-PM -prosessi-indikaattorit 
antavat lisätietoa pesu- ja desinfiointikoneen 
prosesseista. Tämä testi vakuuttaa ennen kaik-
kea nopeudellaan ja tehokkuudellaan.

Kaikki samalta toimittajalta
Kehitetty päivittäiseen käyttöön: Ammattimai- 
seen instrumenttien puhdistukseen tarkoitettu 
System4Dent täyttää tiukat vaatimukset, 
joita instrumenttien kierrolle asetetaan. Uudet 
prosessien lisävalvontaan tarkoitetut prosessi-
indikaattorit täydentävät tätä hammaslääkäri- 
asemille tarkoitettua järjestelmäämme.
•  Pesu, desinfiointi ja sterilointi: Innovatiiviset 

pesu- ja desinfiointikoneet valinnaisine va-
rusteineen. Tehokkaat pienet höyryautoklaavit 
kaikenlaisten instrumenttien nopeaan ja turval-
liseen sterilointiin. 

•  Prosessikemikaalit ja prosessi-indikaattorit: 
Räätälöidyt prosessikemikaalit kaikkien 
instrumenttien perusteelliseen ja hellävaraiseen 
puhdistukseen ja indikaattorit prosessien 
lisävalvontaan.

•  Prosessidokumentointi: Älykkäät 
dokumentointiohjelmistot huolehtivat 
aukottomasta ja todennettavissa olevasta 
prosessidokumentoinnista. 

•  Asiakaspalvelu: Myös neuvonta, rahoitus, 
huolto ja validointi edustavat parasta Miele-
laatua.
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Tuote Kuvaus Mat.nro

ProCare Sure I-PM,  
indikaattoriarkki

Sisältää 6 indikaattoriarkkia x 16 kaksois-
indikaattoria ja käyttöohjeen 11 577 000

ProCare Sure H-01, 
pidike

Sisältää 1 tukevan muovisen Miele-logolla 
varustetun pidikkeen 11 576 830

ProCare Sure I-PM, 
aloituspakkaus

Sisältää 2 indikaattoriarkkia x 16 kak-
soisindikaattoria, 2 muovista pidikettä ja 
käyttöohjeen

11 577 150

1. Irrota kaksoisindikaattori arkista. 
Älä koske väripalkkeihin hikisin tai 
desinfiointiaineella käsitellyin sormin.  
Tartu indikaattorehin Miele & Steelco 
-tekstillä varustetusta reunasta. 

3. Taita indikaattori katkoviivan 
kohdalta, jos käytät sitä kaksoisindi-
kaattorina. Painatuksen tulee osoittaa 
ulospäin.
Jos käytät vain yhtä indikaattoria, 
leikkaa kaksoisindikaattori poikki 
katkoviivaa pitkin.

2. Pujota prosessi-indikaattori pidik-
keeseen niin päin, että tekstireuna jää 
ylös ja väripalkit osoittavat eteen. 

5. Yleensä indikaattoripidikkeet saa 
asennettua instrumentteja sisältävään 
verkkokoriin tai ylä-/alakoriin

4. Jos käytössä on kaksi pesutasoa, 
aseta yksi prosessi-indikaattori kum-
paankin tasoon. 
Jos käytössä on vain yksi pesutaso, 
aseta indikaattorit diagonaalisesti, 
toinen tason etuosaan ja toinen sen 
takaosaan

Pikakäyttöohje

Edut lyhyesti:
•  Pesu- ja desinfiointikoneen prosessien lisävalvonta parantaa 

turvallisuutta.
•  Helppo asettaa pesutilaan tukevan muovipidikkeen avulla. 
•  Helppo ennen/jälkeen-vertailu väripalkkien ja asetettujen viitearvojen 

avulla.
•  Indikaattoritarrat nopeuttavat dokumentointia.
•  Testattua Miele-laatua. 


