
 

 

  SSPPOORRVVIIEEWW  ساخت کمپانی ساخت کمپانی   ((ویال یا اندیکاتورویال یا اندیکاتور))  یک نشانگر بیولوژیکییک نشانگر بیولوژیکیSSPPSSmmeeddiiccaall   نوع مخصوص نوع مخصوص است که است که در ایاالت متحده در ایاالت متحده

  ..باشدباشدمیمی  AATTCCCC99337722مطابق مطابق س س آترافئوآترافئوباسیلوس باسیلوس اسپورهای اسپورهای حاوی حاوی اتیلن اکساید، اتیلن اکساید، دستگاه دستگاه 

   این محصول با تاییدیه این محصول با تاییدیهFFDDAA   و مطابق با و مطابق باIISSOO  1111113388   و وUU..SS..  PPhhaarrmmaaccooppeeiiaa  شودشودتولید میتولید می..  

   66جمعیت این نشانگر زیستی جمعیت این نشانگر زیستی--lloogg  (( 66به توان به توان   0101از از ضریبی ضریبی ) )باشدباشدمیمی..  

  کندکندگونه آلودگی در محیط نگهداری و محل استفاده ایجاد نمیگونه آلودگی در محیط نگهداری و محل استفاده ایجاد نمیاین نشانگر سمی نیست و هیچاین نشانگر سمی نیست و هیچ..  

  در صورتی که از تاریخ مصرف اندیکاتور گذشته است، آن را در یک اتوکالو امحا کنیددر صورتی که از تاریخ مصرف اندیکاتور گذشته است، آن را در یک اتوکالو امحا کنید..  

   تا محیط در معرض آلودگی قرار تا محیط در معرض آلودگی قرار   امحا کنیدامحا کنید  یک اتوکالویک اتوکالوپس از استفاده از ویال، در صورتی که نیاز به نگهداری آن ندارید، آن را در پس از استفاده از ویال، در صورتی که نیاز به نگهداری آن ندارید، آن را در

  . . ها و آزمایشات بعدی ایجاد نشودها و آزمایشات بعدی ایجاد نشودنگیرد و نتایج کاذب در آزموننگیرد و نتایج کاذب در آزمون

   ماییدماییدنگهداری ننگهداری نشیمیایی شیمیایی های های و محلولو محلول  نورنورو به دور از و به دور از   دمای اتاقدمای اتاقخارج از یخچال و در خارج از یخچال و در ویال را در ویال را در..  

  درصد استدرصد است  0101تا تا   0101مدت، مدت، شده برای انبارش طوالنیشده برای انبارش طوالنیمیزان رطوبت نسبی توصیهمیزان رطوبت نسبی توصیه . .  

  یک یک شود در هر بار استفاده از شود در هر بار استفاده از ، اما توصیه می، اما توصیه میته به شرایط و الزامات استته به شرایط و الزامات استــک بسک بســژیژیولوولوــشانگرهای بیشانگرهای بیــفاده از نفاده از نــات استات استــدفعدفع

در صورت وجود وسایل کاشتنی در یک سیکل، حتما باید حداقل یک در صورت وجود وسایل کاشتنی در یک سیکل، حتما باید حداقل یک   ..استفاده شوداستفاده شود  استریالیزر دمای پایین، از اندیکاتور بیولوژیکاستریالیزر دمای پایین، از اندیکاتور بیولوژیک

و مطابق با و مطابق با تعداد اندیکاتور در زمان آزمون چمبر، باید بر اساس استاندارد تعداد اندیکاتور در زمان آزمون چمبر، باید بر اساس استاندارد   ..نشانگر بیولوژیک به منظور اطمینان به کار برده شودنشانگر بیولوژیک به منظور اطمینان به کار برده شود

  ..و نه کمترو نه کمتر  باشدباشد  حجم چمبرحجم چمبر

   لحاظ استریلیزاسیون، لحاظ استریلیزاسیون، به به بر اساس توصیه سازنده استریالیزر، بر اساس توصیه سازنده استریالیزر، همیشه نشانگر را در محلی قرار دهید که همیشه نشانگر را در محلی قرار دهید که  

  (. (. مثال در وسط چمبرمثال در وسط چمبر))  استاستترین نقطه برای ایجاد شرایط استریلیزاسیون ترین نقطه برای ایجاد شرایط استریلیزاسیون و سختو سختبحرانی بحرانی 

   در برگه گواهی همراه محصول، مقادیر در برگه گواهی همراه محصول، مقادیرDD--vvaalluuee  های های و زمانو زمانSSuurrvviivvaall   و وKKiilllliinngg  موجود استموجود است . .  

 

  ..را بر روی لیبل ویال یادداشت نماییدرا بر روی لیبل ویال یادداشت نمایید  ((نوبت استریلیزاسیوننوبت استریلیزاسیون))  دستگاه، و شماره سیکلدستگاه، و شماره سیکلاره اره موارد الزم چون تاریخ، شمموارد الزم چون تاریخ، شم  ((00

    ..نوار اندیکاتور شیمیایی پک کنیدنوار اندیکاتور شیمیایی پک کنید  به همراه یکبه همراه یکرا را   ویالویالهر هر   ((00

ترین پک موجود که با این استریالیزر ترین پک موجود که با این استریالیزر استاندارد باشد یا سختاستاندارد باشد یا سخت  PPCCDDپک یا پک یا انتخاب پک اندیکاتور بیولوژیک باید مطابق تستانتخاب پک اندیکاتور بیولوژیک باید مطابق تست  ((33

  ..ترین شرایط قرار بگیردترین شرایط قرار بگیردشود به عنوان پک حاوی اندیکاتور بیولوژیک انتخاب شود تا اندیکاتور بیولوژیک در سختشود به عنوان پک حاوی اندیکاتور بیولوژیک انتخاب شود تا اندیکاتور بیولوژیک در سختاستریل میاستریل می

  . . بردبردترین پک، ارزش آزمون بیولوژیک را از بین میترین پک، ارزش آزمون بیولوژیک را از بین میترین نقطه و سختترین نقطه و سخترعایت نکردن سخترعایت نکردن سخت

  ..آغاز نماییدآغاز نماییدطبق راهنمای آن طبق راهنمای آن چرخه کاری دستگاه را چرخه کاری دستگاه را   ((44

بر بر   موجودموجودشیمیایی شیمیایی   اطمینان حاصل کنید که اندیکاتوراطمینان حاصل کنید که اندیکاتورو و   خارج کنیدخارج کنید  ((هاها))از پکاز پکرا را   ((هاها))استریلیزاسیون، ویالاستریلیزاسیون، ویالپس از پایان سیکل پس از پایان سیکل   ((55

آمپول درونی را بشکنید و آن را آمپول درونی را بشکنید و آن را   شکن،شکن،و یا با استفاده از ویالو یا با استفاده از ویال  به آرامی با فشار دستبه آرامی با فشار دست. . ویال، نارنجی رنگ شده باشدویال، نارنجی رنگ شده باشدهر هر روی لیبل روی لیبل 

  ..دارد، درون انکوباتور قرار دهیددارد، درون انکوباتور قرار دهیدبه شکلی که قسمت پالستیکی آن باال قرار به شکلی که قسمت پالستیکی آن باال قرار 

  ..گراد داخل انکوباتور قرار دهیدگراد داخل انکوباتور قرار دهیددرجه سانتیدرجه سانتی  3333تا تا   3535ساعت در دمای ساعت در دمای   4444برای مدت زمان برای مدت زمان   ((66
تغییر نکند، فرآیند تغییر نکند، فرآیند   ویالویال  بنفشبنفشدر صورتی که رنگ در صورتی که رنگ . . ویال را مشاهده کنیدویال را مشاهده کنیدمایع مایع ، رنگ ، رنگ ساعتساعت  3636و و   0404، ، 0000در فواصل منظم در فواصل منظم   ((00

  ..صورتی که رنگ آن به زردی بگراید، صحت فرآیند استریلیزاسیون مشکوک استصورتی که رنگ آن به زردی بگراید، صحت فرآیند استریلیزاسیون مشکوک استاستریلیزاسیون مورد تایید است و در استریلیزاسیون مورد تایید است و در 

  یا هر دستگاه مناسب دیگریا هر دستگاه مناسب دیگر  یک استریالیزر بخاریک استریالیزر بخاردرون درون   نیزنیزویال را ویال را خود خود . . لیبل ویال را برای بایگانی در سوابق از روی آن جدا کنیدلیبل ویال را برای بایگانی در سوابق از روی آن جدا کنید  ((44
  ..امحا نماییدامحا نمایید

 که اندیکاتور ( همان الت نامبر)هم از همان جعبه را  ویال شاهدهر زمان که قصد آغاز آزمون بیولوژیک را دارید، یک : کنترل مثبت
 33تا  35ساعت درون انکوباتور با دمای  44بدون این که پک و استریل نمایید، بشکنید و و اید خارج کنید، آزمون بیولوژیک را برداشته

زنده بودن )با این کار صحت اندیکاتور  .به زرد، ویال شاهد مورد تایید است بنفشگراد قرار دهید، در صورت تغییر رنگ درجه سانتی
 . شود، و عملکرد کاربر در انکوبه کردن سنجیده می(دمای درست آن) ، انکوباتور(اسپورها و سالم بودن محیط کشت

 

 

 120 66018188 هر زمان که نیازی دارید، پاسخگوی شما هستیم

 

 


