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1
Man ska se till så att kammaren är varm
innan man gör testet, dvs man måste ha kört
en vanlig cykel först innan man kan köra
Bowie Dick testet.

2
Se till så att kammaren är tom, endast
mittenbrickan ska vara kvar. 
Kontrollera så att förpackningen är hel, och
att den ligger på rätt håll. 
Kontrollera även så att datumet på
förpackningen är ok.
Placera testet i mitten på brickan. Kör
programmet för Bowie Dick test.

3
När programmet är färdigt, låt autoklaven
svalna av lite och ta sedan ut testpaketet.
Öppna paketet och kontrollera färgomslaget
i mitten på förpackningen. Färgomslaget kan
se lite olika ut beroende på vilken
tillverkare som tillhandahåller Bowie Dick
testerna. Se bild

4
Om första testet misslyckas, så ska man
köra ett nytt test igen för att kontrollera så
att det inte var en engångshändelse.

Om man återigen inte får ett bra resultat så
ska man i första hand rengöra kammaren
och se till så att den är torr. Man ska också
kolla över dörrpackning så att den är hel och
ren.
 
Efter detta så kör man ett vacuumtest, det
kan ge en indikation på om systemet har ett
läckage någonstans.
VIKTIGT: Se till så att printerpapper finns i
autoklaven, det är ett hjälpmedel för att
kunna utläsa om något värde inte stämmer
på autoklaven.
 
Dessa instruktioner gäller för autoklav
Newmed B23 och B60.

Vad är en Bowie Dick test?
 
Bowie Dick är en test för att visa att autoklaven verkligen
tömmer ut all luft för bästa ångpenetration av packat
material.
När man ska köra ett Bowie Dick test så ska kammaren
vara tom, man låter endast brickan i mitten vara kvar där
man placerar testpaketet.
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