 Hygrometer Clock یک رطوبتسنج مجهز به ساعت و دماسنج ،محصول کمپانی امریکایی  Crosstex SPSmedicalاست که
دارای تاییدیه  FDAمیباشد و بر اساس استانداردهای  ISOکالیبره میشود.
 با استفاده از این رطوبتسنج و دماسنج ،میتوان رطوبت نسبی هوا و دمای محیط را اندازهگیری کرد.
 اندازه این محصول  82در  33سانتیمتر و برابر  056گرم است.
 کنترل دما و رطوبتنسبی برای آسایش پرسنل و برای کنترل رشد میکروبی اهمیت دارد.
 رطوبتنسبی  06تا  06درصد با این محصول قابل اندازهگیری است.
 دمای منفی  33تا مثبت  73درجه سانتیگراد معادل منفی  37تا مثبت  000درجه فارنهایت با این محصول قابل اندازهگیری است.
 دقت زمان ساعت  6/60درصد ،دقت اندازهگیری دما  ±0/5درجه سانتیگراد ،و دقت رطوبتسنج  ±5درصد است.
 برای تمیزکردن این محصول از پارچه کتان مرطوب استفاده کنید .لطفا از مواد شیمیایی برای تمیزکردن آن استفاده نشود.

 )0محل باتری را باز کنید و باتری موجود در جعبه را در ساعت قرار دهید.
 )8با توجه به وزن کم محصول ،نصب آن روی دیوار آسان است .نیاز به نگهدارنده بزرگ برای اتصال آن وجود ندارد .البته این
محصول در صورت افتادن ممکن است آسیب ببیند ،لطفا به مطمئن بودن وضعیت نصب آن توجه کافی نمایید.
 )3محصول را در محلی که رطوبت نسبی و دما باید تحت پایش و کنترل باشد نصب نمایید.
اگر محل نصب ،بخش استریل مرکزی باشد ،طبق اکثر راهنماها ،این حدود مطلوب میباشد:

بخش کاری

رطوبت نسبی هوا

بخش کاری

دمای هوا

کثـیف

 03تا  03درصد

کثـیف

 60تا 61درجه سانتیگراد

تمیـز یا بستهبندی

 03تا  33درصد

تمیـز یا بستهبندی

 03تا  00درجه سانتیگراد

اسـتریل یا انـبارش

کمتر از  03درصد

اسـتریل یا انـبارش

تا  02درجه سانتیگراد

محل کار استریالیزر

بر اساس توصیه سازنده

سرویسها ،دوشها ،رختکنها

تا  02درجه سانتیگراد

در قسمت کثیف یا آلودگیزدایی :پوشش پرسنل بیشتر است و برای آسایش آنها ،دما باید  00تا  02درجه سانتیگراد باشد.
در قسمت بستهبندی :وسایل و مواد بستهبندی الزم است دست کم  8ساعت پیش از استفاده ،در دمای  86تا  83درجه سانتیگراد
نگهداری شده باشند .اگر برای آزمون بوویدیک ،از حوله استفاده میشود ،حولهها باید پیش از استفاده ،حداقل  8ساعت در دمای
 02تا  87درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی حداقل  35درصد نگهداری شده باشند.
در بخش انبارش پک استریل :الزم است پیش از دست زدن به پکها و چیدن آنها در قفسهها ،با استفاده از دماسنج مادون قرمز یا
روشهای مشابه ،اطمینان حاصل شود دمای پکها و وسایل ،به حدود  87درجه سانتیگراد رسیده است،
 )7الزم است کاربر نسبت به بازه مطلوب دما و رطوبتنسبی آگاهی کافی داشته باشد ،اعداد مشاهده شده را طبق روش اجرایی مرکز
در برگه کاغذی یا رایانه ثبت نماید ،و در صورت خارج بودن اعداد خوانده شده از بازه مطلوب ،اقدامات الزم تعریف شده باشند.


پس از اتمام سیکل استریالیزر بخار ،نباید پکها که هنوز داغ هستند را با دست لمس کرد .هم به این دلیل که دست پرسنل آسیب میبیند و هم
به این دلیل که اختالف دمای بین انگشتان و دمای پک ،باعث ایجاد کندانس و آلوده شدن پک میشود و پک دیگر ارزش انبارش و استفاده
نخواهد داشت .توصیه بر این است که پس از خارج کردن ترالی حاوی پکهای استریلشده ،دست کم  36دقیقه تا  8ساعت ،پکهای استریل
شده را در همان ترالی باقی بگذارید تا خنک شوند .سپس آنها را جابهجا و انبارش کنید .الزم است پکهای داغ در زمان خنک شدن ،در معرض



باد خنک و مستقیم نباشند .پس از رسیدن دمای پکها به دمای اتاق و دمای قفسهها ،امکان قراردادن پکها بر قفسهها وجود خواهد داشت.
برای دسترسی به جدول دما و رطوبت نسبی ،به گاهنامه ساختار بخش استریل مرکزی و پوستر ساختار بخش استریل مرکزی مراجعه فرمایید
هر زمان که نیازی دارید ،پاسخگوی شما هستیم
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