
 

 

  SSppeeccttrraa--CCllaavvee  امریکاییامریکاییکمپانی کمپانی   محصولمحصول  محلول شستشومحلول شستشویک یک  SSTTEERRIISS  IIMMSS  استاست  

  . . شودشودمیمی  تولیدتولید  تمیزکردن چمبر استریالیزر بخارتمیزکردن چمبر استریالیزر بخار  برایبرایکه که   

   اونس معادل یک لیتر استاونس معادل یک لیتر است  2323حجم این محصول برابر حجم این محصول برابر . .  

  ددــداری نماییداری نماییگهگهــودش نودش نــرف خرف خــواره در ظواره در ظــلول را هملول را همــمحمح . .  

  تمیزکردن چمبر انواع استریالیزرهای بخار کاربرد داردتمیزکردن چمبر انواع استریالیزرهای بخار کاربرد داردجهت جهت   این محصولاین محصول . .  

   استفاده کرداستفاده کرد  های فلزی و سمبادههای فلزی و سمبادهزمان استفاده از این محصول، نباید از برسزمان استفاده از این محصول، نباید از برسدر در . .  

  بردبردهای چمبر را از بین میهای چمبر را از بین میبر روی دیوارهبر روی دیوارهمانده مانده باقیباقیهای معدنی های معدنی این محصول، رسوباین محصول، رسوب . .  

   طبق استانداردهای مرتبط با فرآیند استریلیزاسیون از جمله طبق استانداردهای مرتبط با فرآیند استریلیزاسیون از جملهAAAAMMII  SSTT7799 بازرسی و مراقبت از چمبر، بخشی از نگهداری روزانه و هفتگی ، بازرسی و مراقبت از چمبر، بخشی از نگهداری روزانه و هفتگی ،

  . . شودشودمحسوب میمحسوب می

  و عمر مفید و زیبایی چمبر را به همراه خواهد و عمر مفید و زیبایی چمبر را به همراه خواهد   داردداردا تمیز و درخشان نگه میا تمیز و درخشان نگه میهای چمبر استریالیزر رهای چمبر استریالیزر راستفاده هفتگی از این محصول، دیوارهاستفاده هفتگی از این محصول، دیواره

  . . داشتداشت

  بردبردها را در زمان استریلیزاسیون از بین میها را در زمان استریلیزاسیون از بین میشدن پکشدن پکو نبود آلودگی در چمبر، نگرانی از آلودهو نبود آلودگی در چمبر، نگرانی از آلوده  تمیز و براق بودن داخل چمبرتمیز و براق بودن داخل چمبر . .  

  های چمبر انجام های چمبر انجام از دیوارهاز دیواره  انتقال دما به شکل تابشیانتقال دما به شکل تابشیها توسط ها توسط ها در استریالیزر بخار، بخشی از خشک شدن پکها در استریالیزر بخار، بخشی از خشک شدن پکپکپک  کردنکردندر مرحله خشکدر مرحله خشک

  . . کاراتر انجام خواهد دادکاراتر انجام خواهد دادتر و تر و سریعسریع  رارا  هاهاپکپک  خشک شدنخشک شدنیک چمبر تمیز و براق، یک چمبر تمیز و براق،   ..شودشودمیمی

   یکی از دالیل وجود پک مرطوب یکی از دالیل وجود پک مرطوب((WWeett  PPaacckk ) )از طرف دیگر، رسوبات از طرف دیگر، رسوبات . . های چمبر استریالیزر استهای چمبر استریالیزر استدر پایان سیکل، تمیز نبودن دیوارهدر پایان سیکل، تمیز نبودن دیواره

  . . دهددهدشدن یکنواخت چمبر را مورد تاثیر قرار میشدن یکنواخت چمبر را مورد تاثیر قرار میهای چمبر، گرمهای چمبر، گرمایجادشده بر روی دیوارهایجادشده بر روی دیواره

  چمبر باید کامال خنک باشدچمبر باید کامال خنک باشد. . داغ است، نباید اسپری کردداغ است، نباید اسپری کردگرم یا گرم یا های چمبری که های چمبری که بر روی دیوارهبر روی دیوارهمحلول را محلول را   ،،به هیچ وجهبه هیچ وجه . .  

  در صورتی که با پوست و در صورتی که با پوست و . . در صورتی که محلول به اشتباه توسط فردی نوشیده شد، دهان را با آب کافی بشوید و به پزشک مراجعه کنددر صورتی که محلول به اشتباه توسط فردی نوشیده شد، دهان را با آب کافی بشوید و به پزشک مراجعه کند

اگر لباس فرد با محلول مرطوب شد، لباس کامال اگر لباس فرد با محلول مرطوب شد، لباس کامال . . و به پزشک مراجعه شودو به پزشک مراجعه شودبا آب فراوان چند دقیقه شسته شود با آب فراوان چند دقیقه شسته شود   تماس پیدا کرد،تماس پیدا کرد،چشم چشم 

  . . شسته شودشسته شود

   ها ها های مربوط به آنهای مربوط به آنتمیز کردن چمبر استریالیزر بخار استفاده نمایید و برای ابزارها و سطوح دیگر، لطفا محلولتمیز کردن چمبر استریالیزر بخار استفاده نمایید و برای ابزارها و سطوح دیگر، لطفا محلولاز این محصول فقط برای از این محصول فقط برای

  . . به آسیب آن سطوح شودبه آسیب آن سطوح شودرا به کار گیرید، استفاده برای سطوح دیگر ممکن است منجر را به کار گیرید، استفاده برای سطوح دیگر ممکن است منجر 

  

   
  . . باشدباشد  چمبر کامال خنکچمبر کامال خنکبرای استفاده از محلول، مطمئن شوید که دستگاه خاموش و برای استفاده از محلول، مطمئن شوید که دستگاه خاموش و   ((11

  . . و محافظ چشم را بپوشیدو محافظ چشم را بپوشیدمحافظ صورت، محافظ صورت،   ،،دستکشدستکشروپوش ضدآب، روپوش ضدآب، شامل شامل ( ( PPPPEE))تجهیزات ایمنی فردی تجهیزات ایمنی فردی   ((33

    ..های چمبر اسپری کنیدهای چمبر اسپری کنیدمحلول را بر روی دیوارهمحلول را بر روی دیواره  ((22

  . . ها بماندها بمانددقیقه محلول بر روی دیوارهدقیقه محلول بر روی دیواره  55تا تا   22اجازه دهید به مدت اجازه دهید به مدت   ((44

  ، ، ((4545--535535برس کد برس کد مثال مثال ))با استفاده از برس با موهای نایلونی محکم با استفاده از برس با موهای نایلونی محکم   ((55

  . . کشی نماییدکشی نماییدها را با فشار برسها را با فشار برسدیوارهدیواره

  . . ها پاک کنیدها پاک کنیداز روی دیوارهاز روی دیوارههای تمیز و مرطوب های تمیز و مرطوب با استفاده از حولهبا استفاده از حولهمحلول و ذرات جداشده را محلول و ذرات جداشده را   ((66

  . . های چمبر را خشک کنیدهای چمبر را خشک کنیدهای تمیز و خشک، دیوارههای تمیز و خشک، دیوارهبا استفاده از حولهبا استفاده از حولهسپس سپس   ((77

  

  های مشابه نیز کاربرد داردهای مشابه نیز کاربرد دارداین محلول برای چمبر دستگاهاین محلول برای چمبر دستگاه..  

   مشورت نماییدمشورت نمایید  ههیا فرد مربوطیا فرد مربوطمرکز مرکز که ظرف محلول خالی شد، برای دورانداختن آن با مسئول بهداشت محیط که ظرف محلول خالی شد، برای دورانداختن آن با مسئول بهداشت محیط هر زمان هر زمان..  
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