
Қазақстан республикасы 

Денсаулық сақтау  

Министрлігі   

Фармация комитеті төрағасының 

20    жылғы “____” _____________ 

№ _____ бұйрығымен 

               БЕКІТІЛГЕН     

 

Медициналық мақсаттағы бұйымды қолдану жөнінде  

нұсқаулық  

 
Медициналық мақсаттағы бұйымның атауы 

Стерилизаторлардың жұмыс режимін бақылауға арналған ТИП-120, ТИП-132, ТИД-180 

термоиндикаторлары, қаптамаларда 500 данадан. 

 

Бұйымның құрамы мен сипаттамасы:  
Термоиндикаторлар мақсатына қарай оларды айыру үшін химиялық бояғыштар қосу 

арқылы термосезімтал заттардан және полимер үлбірден жасалған мөлдір капсулаға 

дәнекерленген  таблеткалар түрінде жасалған. 

 

Өндіруші ұйымның атауы және (немесе) тауарлық белгісі 

"ГИППОКРАТ" ЖШС (Қазақстан) 

 

Қолданылу саласы:  

Қолданылу саласы: ЕАМ. 

Тағайындалуы: бу және ауа стерилизаторларының жұмыс режимін бақылауға арналған. 

 

Қолдану тәсілі (қажет болған жағдайда қолдану жайлы айрықша нұсқаулар):  
- Термоиндикаторларды құрғақ ыстық және бу стерилизаторларына (автоклав) салынатын 

стерилизацияланған қаптамалардың ішіне және сыртынан салыңыз. 

Стерилизацияланатын материал түріне байланысты 20 немесе 45 минут экспозициялау 

кезінде таза қаныққан бу ортасында индикациялау температурасы 120 – 132°С; 

- Көрсетілген параметрлерге қол жеткізген кезде термосезімтал заттың таблеткасы ериді 

және өзінің бастапқы геометриялық қалпын жоғалтады, бұл  термоиндикатордың 

жарамсызданғанын білдіреді. Термосезімтал заттың геометриялық қалпының өзгеруі және 

капсулада еруі эталонмен салыстырылады; 

- 60 минут экспозициялау кезінде ауа стерилизациясының индикациялау температурасы 

180°С. Эталонға сәйкес таблетканың еруі және түсінің көгілдірден қоңырға өзгеруі 

термоиндикаторлардың жарамсыздану критерийі болып табылады. 

 

Сақтау шарттары:  

+5-тен +35 ˚С-ге дейінгі температурада, құрғақ, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде, 

зауыттың қаптамасында сақтау керек. 

 

Жарамдылық мерзімі 

24 ай 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды! 

 

Партия  

Партия 



Медициналық мақсаттағы бұйым бір реттік пайдалануға арналған  

Термоиндикаторлар қайтадан пайдалануға жатпайды. 

 

Өндіруші ұйым: 

"ГИППОКРАТ" ЖШС (Қазақстан) 

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы,  Алматы қ.,  Азовский к-сі, 31 

 

Қазақстан Республикасының аумағында өнімнің (тауардың) сапасы жөніндегі 

шағымдарды қабылдайтын ұйымның мекенжайы:  

"ГИППОКРАТ" ЖШС (Қазақстан) 

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы,  Алматы қ.,  Азовский к-сі, 31 

Телефон, факс, Е-mail: 233-63-33, 279-86-67 

 

Осыған сәйкес медициналық мақсаттағы бұйым өндірілген  нормативтік құжаттың 

атауы (белгіленуі) 

"ГИППОКРАТ" ЖШС ұйымының стандарты 

СТ 970740002389 – ЖШС – 12 - 2018 

 

Сақтандыру шаралары: 

Термоиндикаторлардың механикалық зақымдануына және оған ылғал түсуіне жол 

бермеңіз. 

 


