
Hướng dẫn sử dụng cho MetriCide® OPA PLUS™: 
Nhúng toàn bộ phần chỉ thị của que thử vào dung dịch MetriCide 
OPA PLUS trong đúng năm (5) giây. 

Nhấc que thử lên, chạm nhẹ cạnh dài của mép que lên khăn giấy để loại bỏ 
dung dịch OPA dư thừa. 

Đặt que thử với phần chỉ thị hướng lên nằm trên khăn giấy. 

Chờ thêm năm mươi lăm (55) giây [sau khi đã ngâm 5 giây trong 
MetriCide OPA Plus] sau đó giải thích kết quả bằng cách so sánh 
màu của phần chỉ thị với khối màu trên nhãn lọ. 

Dùng cho Chất khử khuẩn mức độ cao CIDEX® OPA hoặc MetriCide® OPA Plus ™ 

Mã sản phẩm: 5121 

Tên sản phẩm: DISINTEK OPA TEST STRIPS 

Quy cách đóng gói: 2 Lọ/hộp; 50 que/Lọ 

Hướng dẫn sử dụng cho CIDEX® OPA: 
1. Nhúng toàn bộ phần chỉ thị của que thử vào dung dịch CIDEX OPA trong

đúng 20 giây.

2. Nhấc que thử lên, chạm nhẹ cạnh dài của mép que lên khăn giấy
để loại bỏ dung dịch OPA dư thừa.

3. Đặt que thử với phần chỉ thị hướng lên nằm trên khăn giấy.

4. Chờ thêm bốn mươi (40) giây [sau khi đã ngâm 20 giây trong CIDEX OPA],
sau đó giải thích kết quả bằng cách so sánh màu của phần chỉ thị với khối
màu trên nhãn lọ.

GIẢI THÍCH KẾT QUẢ 
PASS – màu của phần chỉ thị tương tự hoặc ngả xanh lá hơn khối màu 
PASS 
FAIL – màu của phần chỉ thị cho màu xanh lam 

Sơ đồ chỉ mang tính chất minh họa. Luôn sử dụng các khối 

màu trên nhãn lọ thực tế để đối chiếu kết quả 

CIDEX OPA là thương hiệu đã đăng ký của Advanced Sterilization Products, một công ty của Johnson & Johnson. 

MetriCide OPA Plus là thương hiệu đã đăng ký của Metrex Research Corporation, một công ty con gián tiếp của Sybron Dental Specialties, Inc.

© 2021 Serim Research Corporation, All Rights Reserved MKT 11-10 OPAPP- V  R 6/21 

TEST STRIPS 


	Hướng dẫn sử dụng cho CIDEX® OPA:
	GIẢI THÍCH KẾT QUẢ

