
Werkinstructie Bowie & Dick test. 

 

 

Doel: 
 

Het doel van deze test is inzicht te krijgen in de kwaliteit van stoompenetratie in een pakket. 

Voor deze test wordt een standaard “industrieel” pakket gebruikt.  

 

Wanneer: 
 

De test vindt dagelijks plaats voor aanvang van het reguliere proces. 

 

Werkwijze: 

 

Men opent de autoclaaf deur aan de belading zijde en plaatst een sterilisatiemand in het 

midden van de autoclaaf “boven de afvoer in de bodem”. 

Men sluit vervolgens de autoclaaf deur. 

Kies via de knop cyclus het programma Bowie & Dick. 

Druk vervolgens op de enterknop. 

Vervolgens start men het proces door op start te drukken. 

Op de vraag om de code in te toetsen, toetst men de volgende cijfers “XXXX” in via het 

pijltjes menu en bevestig het met de enter toets. 

Het proces start. 

Indien het proces is doorlopen staat in het display “standbye” vermeld. 

Open zo snel mogelijk na het einde van het bowie & Dick proces de autoclaaf en verwijder de 

sterilisatie mand met daarin het bowie & Dick pakketje. Sluit vervolgens de autoclaaf deur om 

afkoeling van de autoclaaf te voorkomen. 

Stel vervolgens het gewenste instrumenten proces 121 of 134 graden in, zodat het dagelijkse 

programma kan worden uitgevoerd. 

Controle van het test vel van de Bowie & Dick. 

Vul het controle vel in  

1. nummer sterilisator 

2. datum 

3. proces nr 

4. naam 

5. streep door of het proces goed of fout is. 

 

Na controle van het test vel dient men de print out van de autoclaaf te controleren.  

Indien ook deze aangeeft dat het proces goed is verlopen kan de autoclaaf vrij worden 

gegeven voor de dagproductie.  

Indien een van beide controle punten niet voldoet dient men de technische dienst in te 

schakelen. De technische dienst controleert dan volgens haar protocollen de autoclaaf. Indien 

de autoclaven vrijgegeven worden door de Technische dienst dient men het Bowie & Dick 

proces nogmaals uit te voeren. 

 

Doe vervolgens het test vel en de print out in de bij de autoclaaf behorende protocol envelop 

en vul ook hier de gevraagde gegevens in. 

 


