
 

 

  SSuuppeerrNNoovvaa  IInnssttrruuCCrreemmee  LLuubbrriiccaanntt   امریکایی امریکایی ساخت کمپانی ساخت کمپانی   کنندهکنندهروانروانمحلول محلول یک یکCCaassee  MMeeddiiccaall  از طرفاز طرفکه که   استاست  

    ..شده استشده است  محصول سبز و ایمنمحصول سبز و ایمن  برنده نشانبرنده نشان  ،،EEPPAA  ،،محیط زیست ایاالت متحدهمحیط زیست ایاالت متحده  سازمانسازمان

  نگهداری نماییدنگهداری نمایید  گرماییگرماییاتاق به دور از منابع اتاق به دور از منابع   محصول را با درب بسته و در دمایمحصول را با درب بسته و در دمای . .  

   دستی و خودکار کاربرد دارددستی و خودکار کاربرد دارداستفاده استفاده در هر دو نوع در هر دو نوع هم هم وری و وری و برای غوطهبرای غوطههم هم این محصول این محصول . .  

  است است   1111به به   11وری وری دستی و غوطهدستی و غوطهده در حالت ده در حالت غلظت مورد استفاغلظت مورد استفا(( مثال مثالmmll111111  در یک لیتر آبدر یک لیتر آب .) .)  

   ،افزودن این افزودن این . . باشدباشدبه کیفیت آب و تنظیمات دستگاه میبه کیفیت آب و تنظیمات دستگاه می  لیتر در لیتر، بستهلیتر در لیتر، بستهمیلیمیلی  22تا تا   11//22غلظت مورد استفاده در دستگاه واشینگ، غلظت مورد استفاده در دستگاه واشینگ

  . . محلول، در آخرین مرحله برنامه شستشو در دستگاه باید توسط دوز پمپ دستگاه انجام شودمحلول، در آخرین مرحله برنامه شستشو در دستگاه باید توسط دوز پمپ دستگاه انجام شود

  تواند باشدتواند باشدهمان دمای اتاق میهمان دمای اتاق می( ( مثال اسپریمثال اسپری))  مستقیم روی سطوحمستقیم روی سطوح  وری یا استفاده دستیوری یا استفاده دستیدمای استفاده از این محصول در زمان غوطهدمای استفاده از این محصول در زمان غوطه . .  

  این محصول سفتی و خشکی این محصول سفتی و خشکی   ..شودشوداستفاده میاستفاده میچنین ابزار جراحی چنین ابزار جراحی و همو هم  کانتینرها و سبدهای استریلیزاسیونکانتینرها و سبدهای استریلیزاسیون  برایبرای  حصولحصولاین ماین م

  . . دهددهدکند و عمر مفید وسایل را افزایش میکند و عمر مفید وسایل را افزایش میزدگی سطوح جلوگیری میزدگی سطوح جلوگیری میاز زنگاز زنگ  ،،بردبردرا از بین میرا از بین می  اتصاالت و لوالهااتصاالت و لوالها

  سازگار استسازگار است  ، کاربید تنگستن، مس و برنج، کاربید تنگستن، مس و برنجاستیل ضدزنگاستیل ضدزنگ  آلومینیوم،آلومینیوم،  شده ازشده ازبا وسایل ساختهبا وسایل ساختهو و   این محصول خورندگی ندارداین محصول خورندگی ندارد . .  

  کندکنداز ویژگی این محصول این است که ایجاد لکه و چسبندگی نمیاز ویژگی این محصول این است که ایجاد لکه و چسبندگی نمی . .  

  کنندکنندشوند و آلودگی ایجاد نمیشوند و آلودگی ایجاد نمیبه راحتی تجزیه میبه راحتی تجزیه میهایی است که هایی است که این محصول حاوی سورفکتانتاین محصول حاوی سورفکتانت . .  

   میزان میزان سیلیکون ندارد، سیلیکون ندارد، ، ، طبیعی استطبیعی است  ییدارای بودارای بوشیری رنگ شیری رنگ این محصول این محصولppHH  شودشودخنثی دارد و به آسانی در آب حل میخنثی دارد و به آسانی در آب حل می . .  

   دقت کنید از هر محصولی برای روان کردن ابزار استفاده نشود، چرا که ممکن است نفوذ استریلنت به سطوح ابزار به خوبی انجام دقت کنید از هر محصولی برای روان کردن ابزار استفاده نشود، چرا که ممکن است نفوذ استریلنت به سطوح ابزار به خوبی انجام

    ..شودشودنننگیرد و به دنبال آن استریلیتی ابزار به درستی انجام نگیرد و به دنبال آن استریلیتی ابزار به درستی انجام 
 

 
 

    ..با مواد شیمیایی همواره از تجهیزات محافظت فردی با قابلیت الزم استفاده نماییدبا مواد شیمیایی همواره از تجهیزات محافظت فردی با قابلیت الزم استفاده نماییددر زمان کار در زمان کار   ((11

  . . امکان آسیب به پوست و چشم وجود داردامکان آسیب به پوست و چشم وجود دارد

    ((اطالعات دقیق تجهیزات محافظت فردی را ببینیداطالعات دقیق تجهیزات محافظت فردی را ببینید  SSDDSSلطفا در داخل برگه لطفا در داخل برگه ))

  . . باشندباشندباید وسایل کامال شسته و تمیز باید وسایل کامال شسته و تمیز پیش از استفاده از این مایع، پیش از استفاده از این مایع،   ((22

  ،،وریوریغوطهغوطه  ظرفظرفداخل داخل   وسایل بایدوسایل بایدوری، وری، استفاده از روش غوطهاستفاده از روش غوطه  صورتصورتدر در   ((33

    ..قرار داده شوندقرار داده شونداست، است،   شدهشدهحاوی محلول آمادهحاوی محلول آمادهکه که 

  شوندشوندبه مایع آغشته به مایع آغشته   ،،در صورت استفاده از روش دستی، الزم است نقاط الزمدر صورت استفاده از روش دستی، الزم است نقاط الزم

    (.(.مناسب دیگرمناسب دیگر  تکنیکتکنیکیا هر یا هر   مثال با استفاده از اسپریمثال با استفاده از اسپری))

سپس سپس نیازی به شستشوی مجدد ابزار و وسایل نیست، نیازی به شستشوی مجدد ابزار و وسایل نیست،   ..کامال خشک شودکامال خشک شودسطح سطح استفاده از مایع لوبریکنت فرصت دهید تا استفاده از مایع لوبریکنت فرصت دهید تا از از   پسپس  ((44

    ..بندی و استریلیزاسیون را انجام دهیدبندی و استریلیزاسیون را انجام دهیدبستهبسته  ،،در صورت لزومدر صورت لزوم
  

 الزم به تاکید است که . استفاده شود کنپیش از خشک شود، باید در آخرین فاز یا مرحله سیکل کاریدر صورتی که از دستگاه واشینگ استفاده می

 . در آخرین مرحله سیکل شستشوی خودکار، باید از آبی استفاده شود که خلوص باال را داشته باشد

  نقاط  برای اطمینان از آگاهی از این .ابزارها، وسایل، کانتینرها و سبدها که شکل لوالیی، کشویی، و حرکتی دارند، باید روانکاری شوندتمام نقاطی از

 . توان با سازنده ابزار مشورت کرد و روش استفاده از آن ابزار و وسایل را بررسی کردمی

 باشد بار استفاده روانکاری شوند، مگر این که سازنده ابزار توصیه دیگری کرده توصیه بر این است که چنین ابزاری، پیش از هر.  
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