
 
 

  MMeeddiiTTrraayy®®  BBaasskkeettss  امریکایی امریکایی ساخت کمپانی ساخت کمپانی بندی بندی بستهبسته  سبد کانتینرسبد کانتینرCCaassee  MMeeddiiccaall  طبقطبق  

    ..باشدباشدمیمینیز نیز   FFDDAA  ازاز  ((kk))551100دارای تاییدیه دارای تاییدیه که که   استاست  AAAAMMII  استانداردهایاستانداردهای  

  در فرآیند شستشوی ابزار و فرآیند استریلیزاسیون ابزار کاربرد دارددر فرآیند شستشوی ابزار و فرآیند استریلیزاسیون ابزار کاربرد دارد  این محصولاین محصول . .  

   باشدباشداستفاده در فرآیندهای بخار، اتیلن اکساید، پالسما پراکسید هیدروژن، و ازن میاستفاده در فرآیندهای بخار، اتیلن اکساید، پالسما پراکسید هیدروژن، و ازن میاین سبد قابل این سبد قابل . .  

  رار دهدرار دهدــم قم قــدها را روی هدها را روی هــهد تا در صورت نیاز سبهد تا در صورت نیاز سبددطراحی سبدها این قابلیت را به کاربر میطراحی سبدها این قابلیت را به کاربر می . .  

  برای شستشوی سبدها باید از مواد یا محلولی استفاده کرد که میزان اسیدیته آن خنثی باشدبرای شستشوی سبدها باید از مواد یا محلولی استفاده کرد که میزان اسیدیته آن خنثی باشد . .  

  شود و از طرفی در زمان شود و از طرفی در زمان استریلیزاسیون انجام میاستریلیزاسیون انجام می  الگوی سوراخ یا پرفوره بودن این سبدها طوری است که بهترین نفوذ و خروج در زمانالگوی سوراخ یا پرفوره بودن این سبدها طوری است که بهترین نفوذ و خروج در زمان

اگر تجربه کار با سبدی که کف توری دارد را اگر تجربه کار با سبدی که کف توری دارد را . . نخواهد داشتنخواهد داشت  ی سبدی سبدهاهاچینش ابزار در داخل سبد، هیچ یک از ابزارها اصطکاکی با سوراخچینش ابزار در داخل سبد، هیچ یک از ابزارها اصطکاکی با سوراخ

  ..های کف این سبد آلومینیومی استهای کف این سبد آلومینیومی استنشدن سبد، مزیت مهمی از الگوی سوراخنشدن سبد، مزیت مهمی از الگوی سوراخزیت گیر نکردن نوک ابزار و پارهزیت گیر نکردن نوک ابزار و پارهداشته باشید، مداشته باشید، م

  شودشودشدن بهتر ابزار میشدن بهتر ابزار میدماشدن و خشکدماشدن و خشکآلومینیوم بهترین تبادل حرارتی را نسبت به فوالد و پالستیک دارد و این باعث کاهش زمان همآلومینیوم بهترین تبادل حرارتی را نسبت به فوالد و پالستیک دارد و این باعث کاهش زمان هم . .  

  مانند و مانند و ای قرار دهید در همان زاویه باقی میای قرار دهید در همان زاویه باقی میها را در هر زاویهها را در هر زاویههستند و این بدان معناست که آنهستند و این بدان معناست که آن  داردارهای فوالدی سبد از نوع حافظههای فوالدی سبد از نوع حافظهدستهدسته
  . . دار نیز باشددار نیز باشدتوانید از سبدی استفاده کنید که دربتوانید از سبدی استفاده کنید که دربدر صورت نیاز میدر صورت نیاز می. . کندکندتر میتر میبرداشتن اقالم در شرایط آسپتیک را آسانبرداشتن اقالم در شرایط آسپتیک را آسان  ،،این قابلیتاین قابلیت

  ترین اندازه ممکن باشد و هم فضای کافی برای چینش ترین اندازه ممکن باشد و هم فضای کافی برای چینش کوچککوچکانتخاب، سبدی است که هم انتخاب، سبدی است که هم   اندازه سبدها بسیار متنوع است و بهتریناندازه سبدها بسیار متنوع است و بهترین
  . . کندکندمعموال بلندترین ابزار در یک ست، طول سبد را تعیین میمعموال بلندترین ابزار در یک ست، طول سبد را تعیین می. . مطلوب ابزار را داشته باشدمطلوب ابزار را داشته باشد

  سبد داخل کانتینرهای قدیمی را سبد داخل کانتینرهای قدیمی را   دهد که در صورت نیاز،دهد که در صورت نیاز،کند و این امکان را به کاربر میکند و این امکان را به کاربر میالمللی تبعیت میالمللی تبعیت میسایز سبدها از استاندارد بینسایز سبدها از استاندارد بین
  . . توان از سبد اضافی استفاده کردتوان از سبد اضافی استفاده کردگاهی نیاز است کانتینر یک ست سبک شود، برای این مساله نیز میگاهی نیاز است کانتینر یک ست سبک شود، برای این مساله نیز می. . جایگزین کندجایگزین کند

  در صورت استفاده در صورت استفاده . . کندکندچنین چینش منظمی ازابزار را ممکن میچنین چینش منظمی ازابزار را ممکن میکاملی از ابزار خواهد داشت و همکاملی از ابزار خواهد داشت و همبندی، محافظت بندی، محافظت استفاده از این نوع بستهاستفاده از این نوع بسته

    ..داشتداشتنخواهند نخواهند   جاییجاییابزار جابهابزار جابهسبد، سبد،   حتی در صورت واژگون شدنحتی در صورت واژگون شدناز متعلقات چینش، از متعلقات چینش، 
  ر ر ــاوم در براباوم در برابــکی، مقکی، مقــشوند و در عین سبشوند و در عین سبد مید میــاین سبدها از بهترین نوع آلومینیوم تولیاین سبدها از بهترین نوع آلومینیوم تولی  

  . . ها نیز مقاوم در برابر خوردگی هستندها نیز مقاوم در برابر خوردگی هستندفشار فیزیکی معمول هستند، قطعات فوالدی آنفشار فیزیکی معمول هستند، قطعات فوالدی آن

 
  را به لحاظ تمیز بودن، را به لحاظ تمیز بودن، و سبد و سبد ابزار ابزار دار یا وسایل مشابه، دار یا وسایل مشابه، بین چراغبین چراغبا استفاده از ذرهبا استفاده از ذره  ((11

  . . ((باشدباشد  میزان اسیدیته آن خنثیمیزان اسیدیته آن خنثیبرای شستشوی سبدها باید از مواد یا محلولی استفاده کرد که برای شستشوی سبدها باید از مواد یا محلولی استفاده کرد که ))  و سالم بودن بازرسی کنیدو سالم بودن بازرسی کنیدخشک بودن، خشک بودن، 

  . . شوندشوندسبد استفاده کنید که به راحتی داخل سبد ثابت میسبد استفاده کنید که به راحتی داخل سبد ثابت میهای مخصوص های مخصوص ، از باکس، از باکسهاهاککــپپیلیلــبه جای پبه جای پشود شود توصیه میتوصیه می  ((22

  . . تر باشدتر باشدشدن مطمئنشدن مطمئنشود از متعلقات چینش استفاده کنید تا ابزار لوالیی در حد الزم باز بمانند تا استریلیزاسیون و خشکشود از متعلقات چینش استفاده کنید تا ابزار لوالیی در حد الزم باز بمانند تا استریلیزاسیون و خشکتوصیه میتوصیه می  ((33

اگر ابزار اگر ابزار . . تر باشدتر باشدا در زمان استفاده مطلوبا در زمان استفاده مطلوبکننده، مثال اتاق عمل، نیز توجه کنید تکننده، مثال اتاق عمل، نیز توجه کنید تدر چینش ابزار در داخل سبد، به درخواست مصرفدر چینش ابزار در داخل سبد، به درخواست مصرف  ((44
--توزیع ابزار در سبد را یکنواخت انجام دهید و به خشکتوزیع ابزار در سبد را یکنواخت انجام دهید و به خشک. . ها قرار دهیدها قرار دهیدترها را بر روی آنترها را بر روی آنترها را زیر و سبکترها را زیر و سبکمخلوط هستند، سنگینمخلوط هستند، سنگین

  . . توزیع یکنواخت یعنی ابزارها را در کل کف سبد پخش کنیدتوزیع یکنواخت یعنی ابزارها را در کل کف سبد پخش کنید. . شدن ابزار نیز توجه داشته باشیدشدن ابزار نیز توجه داشته باشید

  . . تیز استفاده کنیدتیز استفاده کنیداز محافظ یا گارد نوک ابزار و براکت سیلیکونی برای ابزار حساس و یا نوکاز محافظ یا گارد نوک ابزار و براکت سیلیکونی برای ابزار حساس و یا نوکبرای محافظت از ابزار و دست پرسنل، برای محافظت از ابزار و دست پرسنل،   ((55

رسد قرار دهید، البته طوری باشد که در زمان رسد قرار دهید، البته طوری باشد که در زمان تر از سایر نقاط به نظر میتر از سایر نقاط به نظر میای که نفوذ استریلنت مشکلای که نفوذ استریلنت مشکلاندیکاتور داخلی را در نقطهاندیکاتور داخلی را در نقطه  ((66
  . . باشدباشدخل سبد خل سبد اادر ددر دبد، قابل مشاهده بد، قابل مشاهده بازکردن پوشش سبازکردن پوشش س

  ..ها بر روی سبد خواهد ماندها بر روی سبد خواهد ماندچسب نواری نیز روی آن نچسبانید، اثر آنچسب نواری نیز روی آن نچسبانید، اثر آن  لطفا به هیچ وجه روی سبد با استفاده از ماژیک ننویسید ولطفا به هیچ وجه روی سبد با استفاده از ماژیک ننویسید و  ((77
  ..نیاز به پوشش دیگر هستنیاز به پوشش دیگر هستکنید، کنید، کنید، نیازی به پوشش دیگری نیست؛ اگر از کانتینر استفاده نمیکنید، نیازی به پوشش دیگری نیست؛ اگر از کانتینر استفاده نمیاگر سبد را داخل کانتینر استفاده میاگر سبد را داخل کانتینر استفاده می  ((88
در فرآیند بخار دارید، باید از پوشش سازگار با بخار، و زمانی که مثال قصد استفاده در فرآیند پالسما در فرآیند بخار دارید، باید از پوشش سازگار با بخار، و زمانی که مثال قصد استفاده در فرآیند پالسما قصد استفاده از سبد قصد استفاده از سبد زمانی که زمانی که   ((99

  . . تیب استتیب استبرای سایر فرآیندها نیز به همین تربرای سایر فرآیندها نیز به همین تر. . پراکسید هیدروژن دارید، باید از پوشش سازگار با پراکسید هیدروژن استفاده کنیدپراکسید هیدروژن دارید، باید از پوشش سازگار با پراکسید هیدروژن استفاده کنید

    ..شده را انجام دهیدشده را انجام دهیدمرسوم، تاکردن پوشش انتخابمرسوم، تاکردن پوشش انتخابو و های استاندارد های استاندارد به یکی از روشبه یکی از روش  ((1111
  . . چسب برای بستن پوشش سبد استفاده نماییدچسب برای بستن پوشش سبد استفاده نماییدنوار نوار ترین میزان ترین میزان از کماز کمهمیشه همیشه   ((1111

  . . شده در استاندارد و پروتکل مرکز شما نباشدشده در استاندارد و پروتکل مرکز شما نباشدمیزان تعریفمیزان تعریفاز از بیشتر بیشتر   ،،کل پک ایجادشدهکل پک ایجادشده  وزنوزندقت کنید دقت کنید پک را با ترازو وزن کنید و پک را با ترازو وزن کنید و   ((1212

 باشدمی... های فلزی و سیلیکونی، پارتیشن، تیرک، باکس کوچک، استرینگر، مت سیلیکونی، براکتشامل  متعلقات چینش.  

 . مان آرتا سالمت، در صفحه مربوط به کانتینرهای استریلیزاسیون در بخش محصوالت را ببینید موجود در سایت شماره دو فیلم
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