
 

 

 SStteerriiddrryy--TTeesstt  ساخت ووپاًی ایتالیایی یه ًشاًگز بیَلَصیىیLLTTAA َبتیلیس ًَع ساسیلَس است وِ حاٍی اسپَرّای بniger 

 ٍATCC 9372  6یا بِ اصطالح  6بِ تَاى  01بِ همذارLog باشذهی . 

 وٌذگًَِ آلَدگی در هحیط ًگْذاری ٍ هحل استفادُ ایجاد ًویایي ًشاًگز سوی ًیست ٍ ّیچ. 

  اهحا وٌیذ دستگاُپس اس استفادُ اس ٍیال، در صَرتی وِ ًیاس بِ ًگْذاری آى ًذاریذ، آى را در. 

  گزاد لزار ًگیزددرجِ ساًتی 01ٍ باالتز اس  4ٍیال را در دهای اتاق یا یخچال ًگْذاری ًواییذ، البتِ در دهای سیز. 

 یا دهای بیشتز  یؼٌی در) سًذُ خَاٌّذ هاًذ گزادرجِ ساًتید 081تا071دهای  دردلیمِ  01تا01 تا سهاى ایي ًشاًگز اسپَرّای

 .لابل استفادُ استحزارت خشه یا فَر  استزیالیشر ایي اًذیىاتَر در دستگاُ (.اس بیي خَاٌّذ رفت سهاى بیشتز

 َای اػتباربخشی بیوارستاًی، ایي با تَجِ بِ استاًذاردّ)صیه بستِ بِ شزایط ٍ الشاهات است دفؼات استفادُ اس ًشاًگزّای بیَل

  (.شَدتَصیِ هی ستزیالیشرّاّفتگی جْت احذاوثز  رٍساًِ یا تست بِ صَرت

  ِیىٌَاختی لیشاسیَى، بحزاًی است، یؼٌی در ًمطِ یا ًماطی وِ همذار یا لحاظ استزیّویشِ ًشاًگز را در هحلی لزار دّیذ وِ ب

 .حزارت هوىي است درست ًباشذ

 

 

 .است ٍ دیگزی دارای اسپَرّاصَرتی رًگ حاٍی هحیط وشت ایي اًذیىاتَر بیَلَصیه دارای دٍ ٍیال است وِ یىی  (0

 .در استزیالیشر لزار دّیذ( بِ تؼذاد هَرد ًظز)را وِ حاٍی اسپَرّا است  ٍیالی

 .آغاس ًواییذطبك دستَرالؼول ساسًذُ آى چزخِ واری دستگاُ را  (0

در شزایط پس اس خٌه شذى، را با احتیاط بزداریذ ٍ حاٍی اسپَرّا  Steridry-Testپس اس پایاى سیىل استزیلیشاسیَى، ٍیال  (0

حال ٍیالی وِ اوٌَى حاٍی . دّیذدیسه اسپَر را درٍى ٍیال دارای هحیط وشت لزار  ،آسپتیه ٍ با استفادُ اس ٍسایل استزیل

 .گزاد داخل اًىَباتَر لزار دّیذدرجِ ساًتی 03ساػت در دهای  48بزای هذت سهاى هحیط وشت ٍ دیسه اسپَر است را 

تغییز ًىٌذ، فزآیٌذ  Steridry-Testٍیال صَرتی در صَرتی وِ رًگ . پس اس پایاى سهاى هَرد ًظز، رًگ ٍیال را هشاّذُ وٌیذ (4

 بگزایذ، صحت فزآیٌذ استزیلیشاسیَىبِ سردی وذر شذُ باشذ ٍ یا استزیلیشاسیَى هَرد تاییذ است ٍ در صَرتی وِ رًگ آى 

ایذ ٍ اس صحت خَد ٍیال اطویٌاى ًذاریذ، با یه ٍیال دیگز فزآیٌذ را هشىَن است ٍ در صَرتی وِ اس ٍیال شاّذ استفادُ ًىزدُ

س شذُ ٍ ػولىزد آسهَى اطویٌاى داریذ، پیش ااستفادُ اًذیىاتَر بیَلَصیهدر صَرتی وِ اس سالهت  .دٍبارُ آسهَى وٌیذ

 بِ جای سرد رًگ شذى، وذر ّنٍیال رًگ صَرتی در صَرتی وِ  .ًواییذهشىل دستگاُ را بزطزف بىارگیزی دٍبارُ دستگاُ 

 .ًجام ًشذُ استاسپَرّا ا زآیٌذ استزیلیشاسیَى واهلی بز رٍیفدّذ ًشاى هیشذُ باشذ، 

 .اهحا ًواییذ راستزیالیشرا در درٍى دستگاُ هثبت ٍیال در صَرتی وِ ًیاس بِ بایگاًی وزدى ًذاریذ،  (3

 ، پس اس رفغ هشىلهشىل استزیالیشر است ًاشی اسایي هثبت شذى ٍ در صَرتی وِ  در صَرت هثبت شذى اًذیىاتَر بیَلَصیه (6

 .، در سِ سیىل هتَالی بؼذی اس اًذیىاتَر بیَلَصیه جْت اطویٌاى اس رفغ هشىل استفادُ وٌیذاستزیالیشر

  ،در درٍى استزیالیشر بذٍى ایي وِ اس ّواى جؼبِ ٍ شوارُ الت، را  ٍیال شاّذدیسه اسپَر بزای بزرسی صحت خَد اًذیىاتَرّا ٍ

درجِ  03ساػت درٍى اًىَباتَر با دهای  48ٍ  بگذاریذیط وشت آى ـٍى ٍیال هحدر، لزار دّیذهؼزض فزآیٌذ استزیلیشاسیَى 

 .است ٍیال شاّذ هَرد تاییذ ٍ یا وذرشذى رًگ صَرتی، بِ سرد، صَرتیگزاد لزار دّیذ، در صَرت تغییز رًگ ساًتی

 

  

 120 66018188 هر زمان که نیازی داریذ، پاسخگوی شما هستیم

 

 


