
 

 

  SSppoorrVViieeww  VVHH22OO22  ساخت کمپانی امریکایی ساخت کمپانی امریکایی   ((ویال یا اندیکاتورویال یا اندیکاتور))  یک نشانگر بیولوژیکییک نشانگر بیولوژیکیCCrroosssstteexx  SSPPSSmmeeddiiccaall   است که است که

  ..باشدباشدباسیلوس استئاروترموفیلوس میباسیلوس استئاروترموفیلوس میاسپورهای ژئواسپورهای ژئوحاوی حاوی نوع مخصوص دستگاه پالسما پراکسیدهیدروژن، نوع مخصوص دستگاه پالسما پراکسیدهیدروژن، 

   ،آن را در یک اتوکالو امحا کنیدآن را در یک اتوکالو امحا کنیددر صورتی که از تاریخ مصرف اندیکاتور گذشته است، در صورتی که از تاریخ مصرف اندیکاتور گذشته است..  

  ماییدماییدنگهداری ننگهداری نشیمیایی شیمیایی های های و محلولو محلولو به دور از مواد و به دور از مواد   ویال را در دمای اتاقویال را در دمای اتاق..  

  کندکندگونه آلودگی در محیط نگهداری و استفاده ایجاد نمیگونه آلودگی در محیط نگهداری و استفاده ایجاد نمیاین نشانگر سمی نیست و هیچاین نشانگر سمی نیست و هیچ..  

   امحا کنیدامحا کنیداستریالیزر استریالیزر یک یک   از طریقاز طریق  در صورتی که نیازی به آن ندارید،در صورتی که نیازی به آن ندارید،ویال رشد کرده یا مثبت را ویال رشد کرده یا مثبت را..  

  هایهایدر هر بار استفاده از دستگاهدر هر بار استفاده از دستگاهشود شود ، اما توصیه می، اما توصیه میژیک بسته به شرایط و الزامات استژیک بسته به شرایط و الزامات استدفعات استفاده از نشانگرهای بیولودفعات استفاده از نشانگرهای بیولو  

در صورت وجود وسایل کاشتنی در یک سیکل، حتما باید حداقل در صورت وجود وسایل کاشتنی در یک سیکل، حتما باید حداقل   ..استفاده شوداستفاده شودبیولوژیک بیولوژیک نشانگر نشانگر   ، از، ازاستریالیزر دمای پاییناستریالیزر دمای پایین

  ..یک نشانگر بیولوژیک به منظور اطمینان به کار برده شودیک نشانگر بیولوژیک به منظور اطمینان به کار برده شود

   با توجه به توصیه سازنده، بحرانی استبا توجه به توصیه سازنده، بحرانی است  ،،لحاظ استریلیزاسیونلحاظ استریلیزاسیونهمیشه نشانگر را در محلی قرار دهید که به همیشه نشانگر را در محلی قرار دهید که به..  

 

  ..را بر روی لیبل ویال یادداشت نماییدرا بر روی لیبل ویال یادداشت نمایید  استریالیزراستریالیزر، و شماره سیکل ، و شماره سیکل استریالیزراستریالیزرموارد الزم چون تاریخ، شماره موارد الزم چون تاریخ، شماره   ((11

بندی برای قراردادن اندیکاتور بندی برای قراردادن اندیکاتور ترین پک را با توجه به نوع وسایل و بستهترین پک را با توجه به نوع وسایل و بستهرا درست کنید و یا سخترا درست کنید و یا سخت  PPCCDDتست پک بیولوژیک یا تست پک بیولوژیک یا   ((22

  . . بیولوژیک انتخاب و آماده کنیدبیولوژیک انتخاب و آماده کنید

را را ( ( هاها))پکپک. . ترین نقطه چمبر قرار دهیدترین نقطه چمبر قرار دهیدشده در سختشده در سختدر نظرگرفتهدر نظرگرفته  PPCCDDویال بنفش رنگ را به همراه یک نوار اندیکاتور شیمیایی در ویال بنفش رنگ را به همراه یک نوار اندیکاتور شیمیایی در   ((33

  ..و چرخه کاری دستگاه را آغاز نماییدو چرخه کاری دستگاه را آغاز نماییدکه اندیکاتور به شکل افقی باشد که اندیکاتور به شکل افقی باشد قرار دهید قرار دهید استریالیزر استریالیزر در محفظه در محفظه طوری طوری 

اندیکاتور شیمیایی روی ویال را مشاهده اندیکاتور شیمیایی روی ویال را مشاهده   وو  خارج کنیدخارج کنید  PPCCDDیا یا پک پک تستتستاز از را را   تور بیولوژیکتور بیولوژیکاندیکااندیکاپس از پایان سیکل استریلیزاسیون، پس از پایان سیکل استریلیزاسیون،   ((44

  . . کنیدکنید

شکن، شکن، یا ویالیا ویالبه آرامی با فشار دست به آرامی با فشار دست از رنگ صورتی به آبی تغییر کرده است، از رنگ صورتی به آبی تغییر کرده است،   که اندیکاتور شیمیایی روی لیبل اندیکاتور،که اندیکاتور شیمیایی روی لیبل اندیکاتور،  در صورتیدر صورتی  ((55

، درون ، درون باال قرار گیردباال قرار گیرد  به شکلی که قسمت پالستیکی آنبه شکلی که قسمت پالستیکی آن  را بشکنید و اندیکاتور بیولوژیک رارا بشکنید و اندیکاتور بیولوژیک را  اندیکاتور بیولوژیکاندیکاتور بیولوژیکآمپول درونی آمپول درونی 

  ..انکوباتور قرار دهیدانکوباتور قرار دهید

   مخلوط شده باشدمخلوط شده باشد( ( دیسک انتهای اندیکاتور بیولوژیکدیسک انتهای اندیکاتور بیولوژیک))در زمان شکستن ویال باید دقت کرد که مایع محیط کشت حتما به طور کامل با دیسک اسپور در زمان شکستن ویال باید دقت کرد که مایع محیط کشت حتما به طور کامل با دیسک اسپور . .  

نیز بازدید نیز بازدید ساعت ساعت   1111و و   1212های های در زماندر زمان))گراد داخل انکوباتور قرار دهید گراد داخل انکوباتور قرار دهید ییدرجه سانتدرجه سانت  6262تا تا   5555ساعت در دمای ساعت در دمای   2424برای مدت زمان برای مدت زمان   ((66

  (.(.را رفع نماییدرا رفع نماییدسیکل سیکل و هم زودتر مشکل و هم زودتر مشکل   انکوباسیون را متوقف کنیدانکوباسیون را متوقف کنیدهم هم تا تا   تا اگر رشدی اتفاق افتاده است زودتر مطلع شویدتا اگر رشدی اتفاق افتاده است زودتر مطلع شوید  کنیدکنید

آیند استریلیزاسیون مورد تایید است آیند استریلیزاسیون مورد تایید است در صورتی که رنگ ویال تغییر نکند، فردر صورتی که رنگ ویال تغییر نکند، فر. . پس از پایان زمان مورد نظر، رنگ ویال را مشاهده کنیدپس از پایان زمان مورد نظر، رنگ ویال را مشاهده کنید  ((77

پیش از بکارگیری پیش از بکارگیری   و بایدو باید  ، صحت فرآیند استریلیزاسیون مشکوک است، صحت فرآیند استریلیزاسیون مشکوک استیا کدر شودیا کدر شود  و در صورتی که رنگ آن به زردی یا طالیی بگرایدو در صورتی که رنگ آن به زردی یا طالیی بگراید

پراکسیدهیدروژن، عدم رعایت ظرفیت دستگاه در وسایل پراکسیدهیدروژن، عدم رعایت ظرفیت دستگاه در وسایل مایع مایع تواند ناشی از استریالیزر، چینش، تواند ناشی از استریالیزر، چینش، که میکه میمشکل را مشکل را   اره دستگاه،اره دستگاه،دوبدوب

  . . برطرف نماییدبرطرف نماییدباشد باشد ... ... لومنی و لومنی و 

شده را دور شده را دور و اندیکاتور بیولوژیک استفادهو اندیکاتور بیولوژیک استفاده  بایگانی نماییدبایگانی نماییددر دفتر نتایج آزمون بیولوژیک روتین در دفتر نتایج آزمون بیولوژیک روتین را را   روی اندیکاتور بیولوژیکروی اندیکاتور بیولوژیکلیبل لیبل   ((11

  (. (. یق یک استریالیزر امحا کنیدیق یک استریالیزر امحا کنیداندیکاتور بیولوژیک مثبت را از طراندیکاتور بیولوژیک مثبت را از طرشود شود توصیه میتوصیه می))بیندازید بیندازید 

  2424را بدون این که پک و استریل نمایید، بشکنید و را بدون این که پک و استریل نمایید، بشکنید و   ویال شاهدویال شاهدیک اندیکاتور بیولوژیک به عنوان یک اندیکاتور بیولوژیک به عنوان برای بررسی صحت خود اندیکاتورها، برای بررسی صحت خود اندیکاتورها، : : کنترل مثبتکنترل مثبت  
صحت اندیکاتور، انکوباتور، و عملکرد صحت اندیکاتور، انکوباتور، و عملکرد گراد قرار دهید، در صورت تغییر رنگ بنفش به زرد، گراد قرار دهید، در صورت تغییر رنگ بنفش به زرد، درجه سانتیدرجه سانتی  6262تا تا   5555ساعت درون انکوباتور با دمای ساعت درون انکوباتور با دمای 

  ..مورد تایید استمورد تایید است  کنندهکنندهشخص آزمونشخص آزمون
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