
 
 

  CCaassee  SSooiill  PPrrootteeiinn  DDeetteeccttoorr  امریکایی امریکایی کمپانی کمپانی   یک اندیکاتور پروتئین محصولیک اندیکاتور پروتئین محصولCCaassee  MMeeddiiccaall   طبقطبقاست که است که  

    ..کندکندمانده پروتئین را پایش میمانده پروتئین را پایش میمیزان باقیمیزان باقی  IISSOO1155888833و و   AAAAMMII  استانداردهایاستانداردهای  

  شستشوی ابزار کاربرد داردشستشوی ابزار کاربرد دارددستی و خودکار دستی و خودکار فرآیند فرآیند پایش پایش در در   این محصولاین محصول . .  

   قطره از مایع در هر ظرف وجود داردقطره از مایع در هر ظرف وجود دارد  0606حدود حدود . .  

   گراد در یخچال و همواره به دور از نور خورشید باشدگراد در یخچال و همواره به دور از نور خورشید باشددرجه سانتیدرجه سانتی  88تا تا   22نگهداری این محصول، باید در دمای نگهداری این محصول، باید در دمای . .  

  شود نداردشود ندارداین محصول ارتباطی با نوع فرآیند استریلیزاسیون که برای استریل کردن ابزار استفاده میاین محصول ارتباطی با نوع فرآیند استریلیزاسیون که برای استریل کردن ابزار استفاده می . .  

  شده به اندازه کافی تمیز هستندشده به اندازه کافی تمیز هستندرسد که ابزارهای شستهرسد که ابزارهای شستهمحصول، کاربر به این اطمینان میمحصول، کاربر به این اطمینان می  با استفاده از اینبا استفاده از این..    

   در نسخه فعلی استاندارد در نسخه فعلی استانداردIISSOO1155888833 میکروگرم در سانتی متر مربع استمیکروگرم در سانتی متر مربع است  88تا تا   00، مقدار مجاز پروتئین موجود بر روی سطوح ابزار، بین ، مقدار مجاز پروتئین موجود بر روی سطوح ابزار، بین..  

   و آلودگی غیرقابل و آلودگی غیرقابل ( ( مرئیمرئی))احتمال دارد باقی مانده باشد؛ آلودگی قابل مشاهده احتمال دارد باقی مانده باشد؛ آلودگی قابل مشاهده آلودگی آلودگی بر روی سطوح خارجی و داخلی ابزار دو نوع بر روی سطوح خارجی و داخلی ابزار دو نوع

برای بررسی این که پس از فرآیند شستشو، آلودگی قابل مشاهده بر روی ابزار باقی نمانده باشد، از اندیکاتورهای برای بررسی این که پس از فرآیند شستشو، آلودگی قابل مشاهده بر روی ابزار باقی نمانده باشد، از اندیکاتورهای (. (. نامرئینامرئی))مشاهده مشاهده 

بین مجهز به چراغ بین مجهز به چراغ چنین تجهیزاتی مانند ذرهچنین تجهیزاتی مانند ذرهشود و همشود و همه میه میمخصوص آن فرآیند، مانند اندیکاتورهای مخصوص دستگاه واشینگ، استفادمخصوص آن فرآیند، مانند اندیکاتورهای مخصوص دستگاه واشینگ، استفاد

یکی از موادی که به یکی از موادی که به باید باید   ،،اما برای بررسی آلودگی غیرقابل مشاهدهاما برای بررسی آلودگی غیرقابل مشاهده. . شودشودبرای بازرسی ابزار به کار گرفته میبرای بازرسی ابزار به کار گرفته می( ( BBoorreessccooppee))و بوراسکوپ و بوراسکوپ 

  . . شودشودمیمی  ستفادهستفادهپروتئین به عنوان این شاخص اپروتئین به عنوان این شاخص ااز از   الالقرار داد که معموقرار داد که معمو  را مورد پایشرا مورد پایش  ماندماندباقی میباقی می  آنآندلیل تمیزنشدن ابزار بر روی سطوح دلیل تمیزنشدن ابزار بر روی سطوح 

  ابزار دارای آلودگی نباشند تا عامل ابزار دارای آلودگی نباشند تا عامل   داخلی و خارجیداخلی و خارجی  کننده، نیاز است که سطوحکننده، نیاز است که سطوحچنین عامل استریلچنین عامل استریلکننده، و همکننده، و همعامل ضدعفونیعامل ضدعفونی  برای تاثیربرای تاثیر

  ..کننده بتوانند اثر الزم را بر روی سطوح ابزار داشته باشندکننده بتوانند اثر الزم را بر روی سطوح ابزار داشته باشندضدعفونی و عامل استریلضدعفونی و عامل استریل
  

 

  ان سیکل دستگاه شستشوی ابزار، اندیکاتور واشینگ مخصوص آن را بررسی کنید و اگر آن اندیکاتور گزارش تمیزنبودن ان سیکل دستگاه شستشوی ابزار، اندیکاتور واشینگ مخصوص آن را بررسی کنید و اگر آن اندیکاتور گزارش تمیزنبودن ــپس از پایپس از پای

  . . دهد، از اندیکاتور پروتئین استفاده بیهوده نکنید، چرا که قطعا تمیزکردن ابزار به خوبی انجام نشده استدهد، از اندیکاتور پروتئین استفاده بیهوده نکنید، چرا که قطعا تمیزکردن ابزار به خوبی انجام نشده استمیمی

  اگر آلودگی وجود دارد، از اندیکاتور اگر آلودگی وجود دارد، از اندیکاتور . . بررسی کنیدبررسی کنیدرا به لحاظ تمیز بودن، را به لحاظ تمیز بودن، و سبد و سبد ابزار ابزار مشابه، مشابه،   دار یا وسایلدار یا وسایلبین چراغبین چراغبا استفاده از ذرهبا استفاده از ذره

  . . قصد بازرسی نقاط خاص از ابزاری خاص را داشته باشیدقصد بازرسی نقاط خاص از ابزاری خاص را داشته باشیدکه که پروتئین استفاده بیهوده نکنید، مگر این پروتئین استفاده بیهوده نکنید، مگر این 

  ..انجام آزمون پروتئین حتما دستکش تمیز بپوشیدانجام آزمون پروتئین حتما دستکش تمیز بپوشیدزدایی به تن داشته باشید و برای زدایی به تن داشته باشید و برای پوشش ایمنی الزم را همواره در بخش آلودگیپوشش ایمنی الزم را همواره در بخش آلودگی  ((11

  ..مایع آزمون پروتئین را بر روی نقطه یا نقاطی که قصد دارید آزمون کنید بچکانیدمایع آزمون پروتئین را بر روی نقطه یا نقاطی که قصد دارید آزمون کنید بچکانید  ((22

  . . تر است، مورد ارزیابی قرار دهیدتر است، مورد ارزیابی قرار دهیدها مشکلها مشکلتوصیه بر این است که همواره نقاطی که تمیزشدن آنتوصیه بر این است که همواره نقاطی که تمیزشدن آن

  ((شده در سیکل دستگاه را نیز مورد آزمون قرار دادشده در سیکل دستگاه را نیز مورد آزمون قرار داداستفادهاستفادهتوان سطح اندیکاتور واشینگ توان سطح اندیکاتور واشینگ به جز سطوح ابزار، میبه جز سطوح ابزار، می))

  ..شده را بررسی کنیدشده را بررسی کنیددقیقه صبر نمایید و رنگ مایع چکاندهدقیقه صبر نمایید و رنگ مایع چکانده  22به مدت به مدت   ((33

ابزار مورد آزمون را دوباره آبکشی ابزار مورد آزمون را دوباره آبکشی . . شودشوداگر رنگ مایع تغییری نداشته است، آن نقطه ابزار بدون پروتئین است و تمیز محسوب میاگر رنگ مایع تغییری نداشته است، آن نقطه ابزار بدون پروتئین است و تمیز محسوب می

  . . پروتئین روی آن باقی نماندپروتئین روی آن باقی نماندنمایید تا مایع آزمون نمایید تا مایع آزمون 

شود و باید آن شود و باید آن شود، آلودگی از نوع پروتئین در آن نقطه وجود دارد و ابزار آلوده محسوب میشود، آلودگی از نوع پروتئین در آن نقطه وجود دارد و ابزار آلوده محسوب می  آبی رنگآبی رنگشده شده اگر رنگ مایع چکاندهاگر رنگ مایع چکانده

استفاده نکرد تا دوباره استفاده نکرد تا دوباره را باید آلوده در نظر گرفت و در آن زمان را باید آلوده در نظر گرفت و در آن زمان   را مورد بررسی قرار داد؛ ابزارهارا مورد بررسی قرار داد؛ ابزارها( ( دستی یا خودکاردستی یا خودکار))فرآیند شستشو فرآیند شستشو 

  . . در یک فرآیند درست شستشو، تمیز شونددر یک فرآیند درست شستشو، تمیز شوند

  

  های شرکت مان آرتا سالمت استفاده نماییدتوانید از فلش کارتمی با نقاط خاص و الزم برای بازرسی ابزارهای مختلف، برای آشنایی. 

  

 

 

 120 66018188 هر زمان که نیازی دارید، پاسخگوی شما هستیم

 


