
 

 

  VVEERRIIFFYY  BBDD  TTeesstt  SSttrriipp   دیک دیک آزمون بوویآزمون بوویمخصوص انجام مخصوص انجام   22((کالسکالستیپ )تیپ )اندیکاتور اندیکاتور یک یک((BBOOWWIIEE  DDIICCKK  TTeesstt ) ) کمپانی کمپانی ساخت ساخت

  نیز تایید شده است.نیز تایید شده است.  FFDDAAکه توسط که توسط   استاست  EENN886677و و   AAAAMMII،،  IISSOO1111114400  استانداردهایاستانداردهایطبق طبق     SSTTEERRIISS  CCOORRPPOORRAATTIIOONNامریکاییامریکایی

   برند برندVVEERRIIFFYY  برندبرند  نام جدیدنام جدید  SStteerriiSSccaann  شد.شد.است که پیش از این استفاده میاست که پیش از این استفاده می  

   شود.شود.و هم پس از تعمیرات دستگاه انجام میو هم پس از تعمیرات دستگاه انجام میاین آزمون هم به صورت روزانه این آزمون هم به صورت روزانه  

  استاستدر تخلیه هوا و نفوذ بخار در تخلیه هوا و نفوذ بخار صحت عملکرد اتوکالو بخار صحت عملکرد اتوکالو بخار جهت بررسی جهت بررسی   متر ومتر وسانتیسانتی  1010  این محصول دارای طولاین محصول دارای طول..  

   کند.کند.دیک پیشرونده نیاز به حدس و گمان و اطمینان از تغییر رنگ الزم را حذف میدیک پیشرونده نیاز به حدس و گمان و اطمینان از تغییر رنگ الزم را حذف میبوویبوویاندیکاتور اندیکاتور این این  

   محفظه دستگاه محفظه دستگاه چمبر یا چمبر یا های هوا در داخل های هوا در داخل دارای میزان خال نامناسب، نشت هوا، یا کیفیت پایین بخار باشد، بستهدارای میزان خال نامناسب، نشت هوا، یا کیفیت پایین بخار باشد، بستهدر صورتی که دستگاه در صورتی که دستگاه

  کند.کند.دیک وجود این خطا را کشف میدیک وجود این خطا را کشف میکنند. آزمون بوویکنند. آزمون بوویشوند و از نفوذ بخار به وسایل جلوگیری میشوند و از نفوذ بخار به وسایل جلوگیری میایجاد میایجاد می

   های استریلیزاسیون کاربردی ندارد.های استریلیزاسیون کاربردی ندارد.برای سایر روشبرای سایر روشگراد قابل استفاده است و گراد قابل استفاده است و درجه سانتیدرجه سانتی  131355تا تا   121121این محصول در دمای این محصول در دمای  

 

 
  بایستی روزانه انجام شود.بایستی روزانه انجام شود.این تست این تست   ((11

  ازنده دستگاه آماده و گرم کنید.ازنده دستگاه آماده و گرم کنید.دستگاه استریالیزر را طبق دستورالعمل سدستگاه استریالیزر را طبق دستورالعمل س  ((22

  قرارقرار  PPCCDDدیک را درون دیک را درون را با کمک دست باز کنید. اندیکاتور بوویرا با کمک دست باز کنید. اندیکاتور بووی  PPCCDDدرب درب   ((33

  دهید و سپس درب آن را با کمک دست ببندید.دهید و سپس درب آن را با کمک دست ببندید.  

44))  PPCCDD  ترین موقعیت نسبت به درب جلویی ترین موقعیت نسبت به درب جلویی ترین طبقه دستگاه و باالی لوله تخلیه و در نزدیکترین طبقه دستگاه و باالی لوله تخلیه و در نزدیکیا همان تست پک را در پایینیا همان تست پک را در پایین

ده باشد. ده باشد. که سازنده استریالیزر نقطه دیگری را توصیه کرکه سازنده استریالیزر نقطه دیگری را توصیه کر، مگر این، مگر اینسردترین محل چمبر استسردترین محل چمبر استمعموال معموال دستگاه قرار دهید. این نقطه دستگاه قرار دهید. این نقطه 

  دیک الزم است محفظه خالی باشد.دیک الزم است محفظه خالی باشد.ای جز تست پک در محفظه دستگاه قرار ندهید. برای انجام آزمون بوویای جز تست پک در محفظه دستگاه قرار ندهید. برای انجام آزمون بوویوسیلهوسیله

دیک، فاز استریلیزاسیون با دیک، فاز استریلیزاسیون با برنامه سیکل بوویبرنامه سیکل بووی  دردر  ، چرخه دستگاه را آغاز نمایید.، چرخه دستگاه را آغاز نمایید.BBoowwiiee&&  DDiicckkبا انتخاب برنامه مناسب تست با انتخاب برنامه مناسب تست   ((55

  شود. شود. دقیقه تنظیم میدقیقه تنظیم می  22تا تا   00  کنکنگراد و فاز خشکگراد و فاز خشکنتینتیدرجه سادرجه سا  134134  دقیقه در دمایدقیقه در دمای  33//55زمان زمان 

تا محل تا محل   ای مارپیچای مارپیچلولهلولهیک سوراخ برای خروج هوا و نفوذ بخار وجود دارد. این روزنه، ابتدای یک مسیر یک سوراخ برای خروج هوا و نفوذ بخار وجود دارد. این روزنه، ابتدای یک مسیر   PPCCDDدر انتهای در انتهای   ((66

  است.است.  PPCCDDقرارگرفتن اندیکاتور داخل قرارگرفتن اندیکاتور داخل 

  ، آن را از دستگاه خارج کنید و ، آن را از دستگاه خارج کنید و PPCCDDدر انتهای سیکل، پس از خنک شدن در انتهای سیکل، پس از خنک شدن     ((77

  ، ، اندیکاتور را بیرون بیاورید و وضعیت فتیله اندیکاتور را مشاهده کنیداندیکاتور را بیرون بیاورید و وضعیت فتیله اندیکاتور را مشاهده کنید

  پیش رفته باشد، صحت عملکرد دستگاه مورد تایید است.پیش رفته باشد، صحت عملکرد دستگاه مورد تایید است.  انتهاانتها  در صورتی که رنگ تیره در فتیله تادر صورتی که رنگ تیره در فتیله تا

 

  نباشد، بایستی مشکل دستگاه پیش از استفاده دوباره، برطرف شود.نباشد، بایستی مشکل دستگاه پیش از استفاده دوباره، برطرف شود.  تا انتهاتا انتهارنگ رنگ در صورتی که پیشروی در صورتی که پیشروی 

  

  
  

  کن نیست، خیس یا کن نیست، خیس یا دیک اگر توسط سازنده تنظیم شده باشد، معموال دارای مرحله خشکدیک اگر توسط سازنده تنظیم شده باشد، معموال دارای مرحله خشکبا توجه به این که سیکل آزمون بوویبا توجه به این که سیکل آزمون بووی

  دیک در انتهای سیکل اشکالی ندارد.دیک در انتهای سیکل اشکالی ندارد.مرطوب بودن اندیکاتور بوویمرطوب بودن اندیکاتور بووی

  نبودن آزمون بووی دیک ممکن است از ایرادهای مختلفی ناشی شود. اشکال در پمپ خال، سنسور فشار، سوئیچ فشار، واشر نبودن آزمون بووی دیک ممکن است از ایرادهای مختلفی ناشی شود. اشکال در پمپ خال، سنسور فشار، سوئیچ فشار، واشر   موفقموفق

های عبور بخار، شیرهای پنوماتیک، وجود بیکربنات در آب که های عبور بخار، شیرهای پنوماتیک، وجود بیکربنات در آب که درب دستگاه، وجود نشتی در محل اتصال سنسورها به چمبر، لولهدرب دستگاه، وجود نشتی در محل اتصال سنسورها به چمبر، لوله

  ..توانند در نتیجه این آزمون خطا ایجاد کنندتوانند در نتیجه این آزمون خطا ایجاد کنند، هریک می، هریک می)گازهای غیرقابل تراکم()گازهای غیرقابل تراکم(  شودشودییتراکم تجزیه متراکم تجزیه ماکسیدکربن غیرقابلاکسیدکربن غیرقابلبه دیبه دی
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