
 

 

  DDIISSPPOO  PPAACCKK یییییتالیایتالیاااساخت کمپانی ساخت کمپانی   بندیبندیرول و پاکت بستهرول و پاکت بسته DDiissppootteecchh   بخشنامهبخشنامهطبق طبق Directive 93/42/EEC دارای دارای که که   استاست

  ..باشدباشدنیز مینیز می  CCEEعالمت عالمت 

 شودشوداین محصول در کشور ایتالیا طراحی و تولید میاین محصول در کشور ایتالیا طراحی و تولید می.. 

   یک وسیله پزشکی کالس یک یک وسیله پزشکی کالس یک   محصولمحصولاین((CCllaassss  II ) )شودشودمحسوب میمحسوب می . .    

  باشدباشداین محصول قابل استفاده در مراکز درمانی و صنعتی میاین محصول قابل استفاده در مراکز درمانی و صنعتی می . .  

 پروپیلن و کاغذ با سطح کیفی پزشکی استفاده شده استپروپیلن و کاغذ با سطح کیفی پزشکی استفاده شده استدر تولید این محصول از پلیدر تولید این محصول از پلی..  

  پس از پایان فرآیند استریلیزاسیون استپس از پایان فرآیند استریلیزاسیون است  ،،استریلیتیاستریلیتی  کردنکردن  بندی وسایل و ابزار به منظور حفظبندی وسایل و ابزار به منظور حفظاین محصول برای بستهاین محصول برای بسته..  
   کاغذی محصول، اندیکاتور شیمیایی تیپ یک وجود دارد که کاربر را از استفاده از انواع اندیکاتور شیمیایی تیپ یک به کاغذی محصول، اندیکاتور شیمیایی تیپ یک وجود دارد که کاربر را از استفاده از انواع اندیکاتور شیمیایی تیپ یک به بر روی سطح بر روی سطح

  . . کندکندنیاز مینیاز میعنوان اندیکاتور خارجی پک بیعنوان اندیکاتور خارجی پک بی

  کندکندکیفیت باالی دوخت این محصول طوری است که در ضمن استحکام پک، بازکردن آن را در زمان استفاده آسان میکیفیت باالی دوخت این محصول طوری است که در ضمن استحکام پک، بازکردن آن را در زمان استفاده آسان می . .  

  این دو نوع این دو نوع قابل استفاده است و برای قابل استفاده است و برای اتیلن اکساید اتیلن اکساید   های مختلف استریلیزاسیون بخار و انواع استریلیزاسیون گازهای مختلف استریلیزاسیون بخار و انواع استریلیزاسیون گازاین محصول در دمااین محصول در دما

  . . یک استیک است( ( کالسکالس))فرآیند استریلیزاسیون، دارای اندیکاتور تیپ فرآیند استریلیزاسیون، دارای اندیکاتور تیپ 

  شودشودمتری تولید میمتری تولید میسانتیسانتی  0202تا تا   77//55های های متر و در عرضمتر و در عرض  022022طول طول   بندی دربندی دررول بستهرول بسته . .  
 

 
 

گراد و در رطوبت درجه سانتی 02تا  02کم به مدت دو ساعت در دمای ها را دستبندی، باید آنپیش از استفاده از محصوالت بسته (1
 . درصد نگهداری کرد 02تا  22نسبی 

 .کاربر باید مراقب ابزار تیز باشد و از تجهیزات محافظت فردی مناسب استفاده نماید (0

بزرگ یا  .نباید کوچکتر یا بزرگتر از اندازه الزم باشدسایز رول  .یا وسیله، سایز مناسب رول را انتخاب کنیدبا توجه به اندازه ابزار  (2
متر آزادی وسیله در هر چهار سانتی 5/1حدود . شودکند یا باعث آسیب پک میدر استریل شدن اختالل ایجاد می کوچک بودن رول،

 . شودطرف توصیه می

عرض پاکت، وسیله را به همراه اندیکاتور شیمیایی داخلی در پاکت قرار دهید و عرض دیگر آن را با سیلر  کردنپس از برش و سیل (0
 . حرارتی دوخت نمایید

 . بندی وسایل سبک باید استفاده شوداز این نوع محصول برای بسته (5

 تر استیک شماره کوچکشود، باید الیه داخلی از رولی باشد که بندی استفاده میاگر از دو الیه بسته (0

 شدنباعث اختالل در فرآیند استریلیزاسیون و خشکالیه داخلی اکردن ـت .و نباید آن را تا کرد

 . باید سمت کاغذی الیه داخلی با سمت کاغذی الیه بیرونی در یک طرف باشند. شودمی

 که خروج هوا بندی در داخل چمبر استریالیزر باید طوری باشدچینش این نوع بسته (7

 توصیه بر چینش. به درستی انجام گیرددر پایان و خروج بخار در ابتدا و ورود بخار  

 عمودی قرار گرفته و بندی به شکلی است که با یکدیگر تماسی نداشتهاین نوع بسته 

 . باشند و سمت نایلون یک پک به سمت کاغذ پک مجاور باشد 

  .شودپک پوشیده دیگر یا کانتینر فلزی توصیه نمییک ها در درون استفاده از این پاکت (8

، اندیکاتور خارجی و داخلی را (اکسایددر سیکل اتیلن)و هوادهی ( در سیکل بخار)شدن خنک پس ازدر پایان سیکل استریلیزاسیون و  (9
داخلی، پک را انبارش کنید یا شدن اندیکاتور خارجی و مطلوب بودن پاسخ اندیکاتور ( Brown)ای بررسی کنید و در صورت قهوه

 در استریلیزاسیون اتیلن اکساید، با توجه .کننده دهیدتحویل مصرف

 .ای باشدبه پارامترهای سیکل، ممکن است رنگی بین زرد و قهوه
 

 روی هم چیده شوند یا طوری باشند که آسیب فیزیکی ببینندنباید ها پک، در زمان انبارشهمچنین . فاده از پک مرطوب نادرست استانبارش و است . 
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