
  

  

  DDrryy  BBlloocckk  IInnccuubbaattoorr  NNDDBB--006600   کمپانیکمپانیمحصولی از محصولی از  SSPPSSmmeeddiiccaall  و داراي تاییدیه و داراي تاییدیه متحده متحده در ایاالتدر ایاالتFFDDAA  استاست . .  

   استاست  گرادگراددرجه سانتیدرجه سانتی  6060  تاتا  5555  در دمايدر دمايانکوباسیون اندیکاتورهاي بیولوژیک انکوباسیون اندیکاتورهاي بیولوژیک این محصول جهت این محصول جهت..  

   است که در آزمون فرآیندهاي استریلیزاسیون چون است که در آزمون فرآیندهاي استریلیزاسیون چون   ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوسژئوباسیلوس استئاروترموفیلوسبراي رشد اسپور براي رشد اسپور ترین دما ترین دما مناسبمناسبدماي این انکوباتور دماي این انکوباتور

  ).).، و زمان دارند، و زمان دارند))کشتکشتمحیطمحیط((اسپورها براي رشد نیاز به دماي مناسب، غذا اسپورها براي رشد نیاز به دماي مناسب، غذا ((شود شود ، و بخار شیمیایی استفاده می، و بخار شیمیایی استفاده میبخار، پالسما پراکسیدهیدروژنبخار، پالسما پراکسیدهیدروژن

  قطر هر قطر هر   ..وجود داردوجود دارددد است و یک چاهک مخصوص شکستن ویال نیز دد است و یک چاهک مخصوص شکستن ویال نیز عع  1515  براي قرار دادن اندیکاتورهاي بیولوژیک،براي قرار دادن اندیکاتورهاي بیولوژیک،  هاهاتعداد چاهکتعداد چاهک

  ..متري استمتري استمیلیمیلی1133متري و در مدل دیگر آن متري و در مدل دیگر آن میلیمیلی1111هاي انکوباتور، هاي انکوباتور، چاهک در یکی از مدلچاهک در یکی از مدل

    آفتاب آفتاب و تابش مستقیم و تابش مستقیم زیاد زیاد و غبار و رطوبت و غبار و رطوبت   گراد، و بدون گردگراد، و بدون گرددرجه سانتیدرجه سانتی  3535تا تا   55  محیطمحیط  از انکوباتور در محلی افقی و تراز، در دماياز انکوباتور در محلی افقی و تراز، در دماي

  ..استفاده کنیداستفاده کنید

  توانید با الکل تمیز نمایید تا کارایی انکوباتور در انتقال دما به اندیکاتورتوانید با الکل تمیز نمایید تا کارایی انکوباتور در انتقال دما به اندیکاتورهر چاهک را میهر چاهک را می. . براي تمیزکردن انکوباتور، آن را از برق جدا نماییدبراي تمیزکردن انکوباتور، آن را از برق جدا نمایید  

بدنه انکوباتور با بدنه انکوباتور با . . دن استفاده نشوددن استفاده نشوداز مواد خورنده براي تمیزکراز مواد خورنده براي تمیزکر. . بیولوژیک بهتر باشد و آلودگی نیز به اندیکاتور بیولوژیک انتقال پیدا نکندبیولوژیک بهتر باشد و آلودگی نیز به اندیکاتور بیولوژیک انتقال پیدا نکند

  ..شودشودفرو برده فرو برده انکوباتور نباید در مایعات انکوباتور نباید در مایعات . . بر روي انکوباتور اسپري مستقیم نکنیدبر روي انکوباتور اسپري مستقیم نکنید  ..کردن استکردن استقابل تمیزکردن و خشکقابل تمیزکردن و خشکپارچه نمناك پارچه نمناك 

    باشدباشدتواند تواند زمان انکوباسیون بر اساس توصیه سازنده اندیکاتور بیولوژیک خواهد بود که از چند ساعت تا چند روز میزمان انکوباسیون بر اساس توصیه سازنده اندیکاتور بیولوژیک خواهد بود که از چند ساعت تا چند روز می..  

  ،توانید همیشه متصل به برق نگه داریدتوانید همیشه متصل به برق نگه داریدرا میرا میانکوباتور انکوباتور   در صورت استفاده منظم،در صورت استفاده منظم..    

  شود و تا یک سال استفاده نیازي به کالیبراسیون نداردشود و تا یک سال استفاده نیازي به کالیبراسیون نداردانکوباتور پس از تولید، کالیبره میانکوباتور پس از تولید، کالیبره می..  

   گراد داغ استگراد داغ استدرجه سانتیدرجه سانتی  6060در زمان استفاده از انکوباتور، مراقب دست خود باشید، دماي در زمان استفاده از انکوباتور، مراقب دست خود باشید، دماي . .  
  

  

    ..شودشودروشن میروشن می) ) ولتولت  220220یا یا   110110مدل مدل ((پس از اتصال به برق شهر پس از اتصال به برق شهر   بالفاصلهبالفاصله  انکوباتورانکوباتور  ))11

    ..گراد برسدگراد برسددرجه سانتیدرجه سانتی  6060کند تا به دماي کند تا به دماي شدن میشدن میدستگاه به طور خودکار آغاز به گرمدستگاه به طور خودکار آغاز به گرم  ))22

خارج خارج   PPCCDDشدن اندیکاتور بیولوژیک صبر کنید و سپس آن را از چمبر و شدن اندیکاتور بیولوژیک صبر کنید و سپس آن را از چمبر و دقیقه براي خنکدقیقه براي خنک  1515در انتهاي سیکل استریالیزر بخار، حدود در انتهاي سیکل استریالیزر بخار، حدود   ))33

  ).).قرار داده شودقرار داده شود  PPCCDDبراي انجام آزمون بیولوژیک، یک اندیکاتور بیولوژیک در هر نوع استریالیزر، همیشه باید درون براي انجام آزمون بیولوژیک، یک اندیکاتور بیولوژیک در هر نوع استریالیزر، همیشه باید درون ((نمایید نمایید 

ترلی از همان شماره الت یا همان جعبه اندیکاتور، به ترلی از همان شماره الت یا همان جعبه اندیکاتور، به در هر بار استفاده از اندیکاتور بیولوژیک، الزم است یک عدد اندیکاتور بیولوژیک کندر هر بار استفاده از اندیکاتور بیولوژیک، الزم است یک عدد اندیکاتور بیولوژیک کن  ))44

تا از صحت عملکرد خود اندیکاتور تا از صحت عملکرد خود اندیکاتور و رشد اسپورها مشاهده شود و رشد اسپورها مشاهده شود ، بدون قرارگرفتن در استریالیزر، انکوبه شود ، بدون قرارگرفتن در استریالیزر، انکوبه شود مثبتمثبت  عنوان کنترلعنوان کنترل

  . . بیولوژیک، عملکرد کاربر، و عملکرد انکوباتور اطمینان وجود داشته باشدبیولوژیک، عملکرد کاربر، و عملکرد انکوباتور اطمینان وجود داشته باشد

پیش از قرار دادن اندیکاتورهاي بیولوژیک، در صورتی پیش از قرار دادن اندیکاتورهاي بیولوژیک، در صورتی . . را درون آن قرار دهیدرا درون آن قرار دهید) ) هاها((، اندیکاتور، اندیکاتورالزمالزمدماي انکوباتور به دماي دماي انکوباتور به دماي دن دن ییپس از رسپس از رس  ))55

کشت، شکسته شود تا کشت، شکسته شود تا اي محیطاي محیطلی هستند، باید ویال شیشهلی هستند، باید ویال شیشهــداخداخ  تتــکشکشاي محیطاي محیطههــشیششیشیا آمـپول یا آمـپول ال ال ــاز نوع داراي ویاز نوع داراي ویاتورها اتورها ــاندیکاندیککه که 

  . . شکن قابل انجام استشکن قابل انجام استاین کار با فشار انگشتان یا با استفاده از چاهک مخصوص ویالاین کار با فشار انگشتان یا با استفاده از چاهک مخصوص ویال. . داخل اندیکاتور برسدداخل اندیکاتور برسدکشت به دیسک اسپور کشت به دیسک اسپور محیطمحیط

کنید و بر اساس توصیه آن سازنده، در حین زمان انکوباسیون نیز کنید و بر اساس توصیه آن سازنده، در حین زمان انکوباسیون نیز   تعیینتعیین  بر اساس دستور سازنده اندیکاتور بیولوژیکبر اساس دستور سازنده اندیکاتور بیولوژیکزمان انکوباسیون را زمان انکوباسیون را   ))66

و مثبت بودن پاسخ و مثبت بودن پاسخ اسپورها اسپورها معموال در صورت رشد معموال در صورت رشد . . را بازدید نماییدرا بازدید نماییدکشت کشت یا محیطیا محیطوضعیت رشد یا عدم رشد اسپورها در اندیکاتور وضعیت رشد یا عدم رشد اسپورها در اندیکاتور 

    ..یر استیر استتفستفسمشاهده و مشاهده و اندیکاتور بیولوژیک، این وضعیت پیش از طی شدن کل زمان انکوباسیون قابل اندیکاتور بیولوژیک، این وضعیت پیش از طی شدن کل زمان انکوباسیون قابل 

را بررسی نمایید و را بررسی نمایید و ) ) هاها((خارج کنید و وضعیت نهایی آن خارج کنید و وضعیت نهایی آن ) ) هاها((از چاهک از چاهک بیولوژیک را بیولوژیک را ) ) هايهاي((پس از پایان یافتن زمان انکوباسیون، اندیکاتور پس از پایان یافتن زمان انکوباسیون، اندیکاتور   ))77

  . . را تفسیر نماییدرا تفسیر نمایید) ) رشد نکردن اسپوررشد نکردن اسپور((یا منفی یا منفی   ))رشد اسپوررشد اسپور((  ، پاسخ مثبت، پاسخ مثبتاندیکاتور بیولوژیکاندیکاتور بیولوژیک  بر اساس راهنماي استفادهبر اساس راهنماي استفاده

معموال معموال . . کیفی انجام شودکیفی انجام شودهاي مورد تایید وزارت بهداشت در زمینه کنترلهاي مورد تایید وزارت بهداشت در زمینه کنترلکالیبراسیون باید توسط شرکتکالیبراسیون باید توسط شرکت  ::کالیبراسیون دماي انکوباتورکالیبراسیون دماي انکوباتور  **

توانید توانید میمیتوسط خود کاربر، توسط خود کاربر،   وو  هاي ساالنههاي ساالنهکالیبراسیونکالیبراسیونزمانی بین زمانی بین به منظور انجام کالیبراسیون در فواصل به منظور انجام کالیبراسیون در فواصل . . شودشوداین کالیبراسیون ساالنه انجام میاین کالیبراسیون ساالنه انجام می

دقیقه صبر دقیقه صبر 2020کم کم دستدست. . ترمومتر را درون آن چاهک قرار دهیدترمومتر را درون آن چاهک قرار دهیدیک یک هاي انکوباتور، محلولی مانند روغن اولفین بریزید و هاي انکوباتور، محلولی مانند روغن اولفین بریزید و درون یکی از چاهکدرون یکی از چاهک

گراد نیست، انکوباتور را براي گراد نیست، انکوباتور را براي درجه سانتیدرجه سانتی  6060تا تا   5555دما بین دما بین دهد دهد کالیبراسیون نشان میکالیبراسیون نشان میدر صورتی که در صورتی که . . کنید تا شرایط دمایی کامال پایدار شودکنید تا شرایط دمایی کامال پایدار شود

  . . ما ارسال نماییدما ارسال نمایید

 

 

 

 021 88106063 که نیازي دارید، پاسخگوي شما هستیمهر زمان 


