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Velkomstbrev til medlemmer af SADF 

SADF har indgået en samhandelsaftale med Safe Sterilization ApS om kontrol af sterilisationsprocesser for alle SADF 

medlemmers sterilisatorer. 

Du vil som medlem af SADF 2 gange årligt modtage biologiske indikatorer fra Safe Sterilization ApS, der er planlagt 

fremsendelse af test i uge 13/14 + 39/40) 

Se evt. lille film med brugsanvisning her: https://safeint.com/brugsanvisning-for-brug-af-biologiske-indikatorer/ 

Anvendelse 

• Ved modtagelse af biologiske indikatorer fra Safe Sterilization ApS åbnes konvolutten, og de biologiske 
indikatorer (3 stk. pr. sterilisator) tages ud af konvolutten 

• Kontrollér, at dine kunde-/udstyrsoplysninger på label er korrekt 

• Notér dato for testkørsel på label 

• Læs på label, hvor de enkelte biologiske indikatorer skal placeres i sterilisatoren, hhv. top, bund og bund af 
sterilisatoren. Notér på label, hvis der evt. er ændringer mht. placeringen af de biologiske indikatorer i 
sterilisatoren 

VIGTIGT: Åben aldrig de biologiske indikatorer dvs. den lyseblå indpakning. 

Placering i sterilisatoren 

Placér de biologiske indikatorer på steder, hvor det er vanskeligt for dampen at komme i kontakt med udstyret i 
autoklaven, eller hvor varmen har sværest ved at trænge ind til godset i tørsterilisatoren. De biologiske indikatorer kan 
hvis relevant evt. placeres i kassetter/autoklaveposer. 

Sterilisationstider ved de mest anvendte metoder 

Gennemfør normalt sterilisationsprogram med instrumenter og de biologiske indikatorer i sterilisatoren. 

For autoklavering med tør mættet vanddamp 

121°C i minimum 15 minutter. 
134°C i minimum 3 minutter. 

For sterilisation med tør varme 

160°C i minimum 2 timer. 
170°C i minimum 1 time. 
180°C i minimum ½ time. 

Det er vigtigt, at sterilisationstiden først tæller fra det øjeblik, den specificerede temperatur er opnået i sterilisatoren. 

Efter sterilisering 

Tag de biologiske indikatorer ud af sterilisatoren. 

Læg de biologiske indikatorer tilbage i den konvolut, som de er modtaget i.  

Fjern brugsanvisningen og tapebeskyttelse, og send konvolutten retur til Safe Sterilization. 

Aflevér konvolutten på dit nærmeste postindleveringssted for kortest mulig forsendelsestid. 

Så snart Safe Sterilization har resultatet af din test, vil du modtage et certifikat via e-mail. Det er også muligt at få 
resultatet tilsendt med post mod et mindre ekstra gebyr. 

https://safeint.com/brugsanvisning-for-brug-af-biologiske-indikatorer/
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Dette er inkluderet i aftalen imellem SADF og Safe Sterilization ApS: 

• Fremsendelse af biologiske indikatorer 2 gange årligt 

• Dyrkning af de biologiske indikatorer 

• Certifikat pr. e-mail med resultat af dyrkningen 

• Nyt sæt biologiske indikatorer ved vækst 1 gang 

• Mulighed for telefon support fra Safe Sterilization APS 

Dette er IKKE inkluderet i imellem SADF og Safe Sterilization ApS: 

• Erstatning af test der måtte blive ødelagt på klinikken 

• Erstatning af bortkomne test 

• Erstatning af test der ikke er anvendt korrekt 

• Ekstra testsæt ved gentagne tilfælde af vækst i biologiske indikatorer 

Genbestilling af test kan ske på mail info@safeint.com eller telefon 70 23 13 13. Ved bestilling af ekstra biologiske 

indikatorer, fremsender Safe Sterilization ApS fakturer direkte kunden. Der ydes en rabat på 20 % for SADF-medlemmer 

ved genbestilling af testsæt med biologiske indikatorer. 

Kemiske indikatorer: 

Safe Sterilization ApS tilbyder også kemiske indikatorer til daglig kontrol af sterilisator.  

Læs evt. mere om de kemiske indikatorer her: https://safeint.com/brugsanvisning-for-kemiske-indikatorer-til-

toersterilisation/ 

Der ydes en rabat på 20 % for SADF-medlemmer ved bestilling af kemiske indikatorer. Ved bestilling af kemiske 

indikatorer faktureres Safe Sterilization ApS direkte til kunden (Husk at oplyse medlemskab af SADF!).  

Bestilling kan ske på mail info@safeint.com eller telefon 70 23 13 13. 

Safe Sterilization ApS har telefontid alle hverdage: 9.00 - 11.30 

 

 

Med venlig hilsen 

Safe Sterilization ApS 

Skullebjerg 9, Gevninge | DK-4000 Roskilde 

Tlf. 70 231 313 | CVR nr. 33641907 

info@safeint.com | www.safeint.com 
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