
 

 

 DDMMSS--225500LL  ساخت کمپاوی امزیکاییشیمیایی یک وشاوگز  SSPPSSmmeeddiiccaall  ٍذاردَای ــــــمطابك با استاواست کISO 11140  ي

EN 867  باشذمی بخار ي اتیله اکسایذتًلیذ ي مخصًص دستگاٌ استزیالیشر. 

  ایىچ است 8بزابز لمیىیت ديکارٌ  4کالس اوذیکاتًر ایه طًل َز جفت. 

  فزآیىذ استزیلیشاسیًن بخار صحیح لزار بگیزد،معزض اوذیکاتًر در صًرتی کٍ در 

 بٍ روگ شکالتی تغییز روگ خًاَذ داد ي سماوی کٍ در معزض فزآیىذ صحیح

 .استزیلیشاسیًن گاس اتیله اکسایذ لزار بگیزد، بٍ واروجی تغییزروگ خًاَذ داد

 کىذدگی در محیط وگُذاری ي محل استفادٌ ایجاد ومیگًوٍ آلًایه وشاوگز سمی ویست ي َیچ. 

  ،َای شُزی دير بزیشیذآن را بٍ َمزاٌ سبالٍدر صًرتی کٍ اس تاریخ مصزف اوذیکاتًر گذشتٍ است. 

 جعبٍ داخل در  ،ي مىابع وًرشیمیایی َای ي محلًلي بٍ دير اس مًاد  در دمای اتاقتا سمان استفادٌ در استزیالیشر، را  اوذیکاتًر

 .ماییذوگُذاری وخًد 

 کافی استالسم ي لزار دادن یک اوذیکاتًر در َز پک ، اما بستٍ بٍ شزایط ي الشامات است شیمیایی استفادٌ شذٌوشاوگزَای  تعذاد. 

 (تزیه محل پکداخلی) َمیشٍ وشاوگز را در محلی لزار دَیذ کٍ بٍ لحاظ استزیلیشاسیًن، بحزاوی است . 

 َای تًاویذ در تستاس ایه اوذیکاتًر میPCD  ٌویش استفادٌ کىیذبخار استزیالیشر دستگا. 

  بیًلًصیک استفادٌ کىیذ اوذیکاتًربزای بزرسی صحت استزیلیشاسیًن سیکل کاری دستگاٌ بایذ اس. 

 کىذتز میلمیىیت بًدن ایه اوذیکاتًر شزایط وگُذاری آن را آسان. 

 

 

 

 

 .سیل وماییذبىذی یا بستٍي پک را  لزار دَیذپک  بٍ َمزاٌ يسایل در یکرا  (جفتی یا تکی)اوذیکاتًر شیمیایی َز  (1

 .ي چزخٍ کاری دستگاٌ را آغاس وماییذ در محفظٍ دستگاٌ لزار دَیذ( َا)بذين تًجٍ بٍ محل لزار گزفته اوذیکاتًررا ( َا)پک (2

 .را باسبیىی کىیذ 1ذ یا کالسـروگ اوذیکاتًر شاَيضعیت َا، بٍ بخش( َا)پیش اس تحًیل پکستزیلیشاسیًن، پس اس پایان سیکل ا (3

ٌ است، پک حايی آن را باس ادذتغییزروگ و بٍ درستیاوذیکاتًری پیش اس تحًیل یا پس اس تحًیل مشاَذٌ شذ در صًرتی کٍ  (4

يسایل را با یک اوذیکاتًر جذیذ پک کىیذ ي آن را در سیکل ، (چیىش يسایل/ بىذیبستٍ/ دستگاٌ)پس اس رفع مشکل کىیذ ي 

 .پس اس تعمیزات ي تغییزات، حتما اس اوذیکاتًر بیًلًصیک بزای آسمًن کزدن فزآیىذ استفادٌ کىیذ .بعذی دستگاٌ استزیل وماییذ
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