
 

 

  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  LLaabbeell  امریکاییامریکاییکمپانی کمپانی   محصولمحصول  لیبل رنگیلیبل رنگییک یک  SSTTEERRIISS  IIMMSS   برایبرایاست که است که  

  . . شودشودمیمی  تولیدتولید  های مختلفهای مختلفابزارابزارجداکردن جداکردن   

  توان استفاده کردتوان استفاده کردهای مختلف میهای مختلف میهای جراحی با تخصصهای جراحی با تخصصاز این محصول برای جداسازی ابزار ستاز این محصول برای جداسازی ابزار ست . .  

  مختلف نیز قابل استفاده استمختلف نیز قابل استفاده استابزارهای پزشکان ابزارهای پزشکان جهت جداسازی جهت جداسازی   این محصولاین محصول..    
  ای استای استاین لیبل در دو نوع رولی و برگهاین لیبل در دو نوع رولی و برگه . .  

  . . متر استمتر است  99و طول آن و طول آن ( ( مترمترمیلیمیلی  66))در نوع رولی، عرض آن یک چهارم اینچ در نوع رولی، عرض آن یک چهارم اینچ 

  . . متر استمتر است  77//55ها معادل ها معادل همه لیبلهمه لیبلطول طول مجموع مجموع   عدد، وعدد، و  803803ها ها ای، تعداد لیبلای، تعداد لیبلدر نوع برگهدر نوع برگه

   کند و هم در زمان استفاده از ابزارکند و هم در زمان استفاده از ابزارشود قابل شناسایی میشود قابل شناسایی میهم در مراحلی که در بخش استریل مرکزی انجام میهم در مراحلی که در بخش استریل مرکزی انجام میاین محصول، ابزار را این محصول، ابزار را . .  

   ،را به همراه خواهد داشترا به همراه خواهد داشتبندی بندی در زمان بستهدر زمان بستهچینش ابزار چینش ابزار   ابزار در زمانابزار در زمانکاهش زمان در شناسایی کاهش زمان در شناسایی استفاده از این لیبل رنگی، استفاده از این لیبل رنگی . .  

  ها به همراه خواهد داشتها به همراه خواهد داشتبندی ستبندی ستکردن و بستهکردن و بستهل را در زمان جمعل را در زمان جمعاستفاده از این لیبل رنگی، کاهش خطای پرسناستفاده از این لیبل رنگی، کاهش خطای پرسن . .  

  توانید مشاهده نماییدتوانید مشاهده نماییدهای قابل ارائه را در کاتالوگ آن میهای قابل ارائه را در کاتالوگ آن میتنوع رنگی این محصول بسیار باال است و رنگتنوع رنگی این محصول بسیار باال است و رنگ . .  

  پیش از هربار استریل کردن ابزار، لیبل آن را بازرسی کنیدپیش از هربار استریل کردن ابزار، لیبل آن را بازرسی کنید . .  
  

   
  ..گذاری شودگذاری شودچه ابزاری قرار است لیبلچه ابزاری قرار است لیبل  بررسی کنیدبررسی کنید  ((11

  . . لکل، از آلودگی و چربی پاک کنید و بهتر است دستکش بپوشیدلکل، از آلودگی و چربی پاک کنید و بهتر است دستکش بپوشیدانگشتان خود را با کمک اانگشتان خود را با کمک ا  ((22

اگر اگر . . آن قسمت ابزار که قصد دارید لیبل را بچسبانید نیز با الکل تمیز کنید تا هیچ نوع لوبریکنت یا روانساز بر روی سطح آن باقی نماندآن قسمت ابزار که قصد دارید لیبل را بچسبانید نیز با الکل تمیز کنید تا هیچ نوع لوبریکنت یا روانساز بر روی سطح آن باقی نماند  ((88

  . . ای را تعویض نمایید، چسب لیبل قبلی را نیز کامال پاک کنیدای را تعویض نمایید، چسب لیبل قبلی را نیز کامال پاک کنیدلیبل فرسوده شدهلیبل فرسوده شدهقصد دارید قصد دارید 

  ثانیه اجازه دهید تا سطح کامال خشک شودثانیه اجازه دهید تا سطح کامال خشک شود  1515دست کم دست کم   ((44

  . . نقطه چسباندن لیبل را بر روی ساق یا میله ابزار انتخاب کنیدنقطه چسباندن لیبل را بر روی ساق یا میله ابزار انتخاب کنید  ((55

  . . ابزار ایجاد کندابزار ایجاد کند  کننده ازکننده ازلیبل نباید در نقاطی باشد که دخالتی در عملکرد ابزار و استفادهلیبل نباید در نقاطی باشد که دخالتی در عملکرد ابزار و استفاده
  

  در محلدر محل( ( دوردور  11//55الی الی   11))یک دور تا یک و نیم دور یک دور تا یک و نیم دور طول لیبل را طوری انتخاب کنید که طول لیبل را طوری انتخاب کنید که   ((66

  ..از این مقدار نباید استفاده شوداز این مقدار نباید استفاده شود  ترترتر یا کمتر یا کمبیشبیش. . مورد نظر چسبانده شودمورد نظر چسبانده شود  

  . . ببریدببرید  کردن لیبلکردن لیبلپیش از محکمپیش از محکمست، آن را ست، آن را اضافی ااضافی ااز لیبل از لیبل   ییاگر مقداراگر مقدار

  . . بیش از اندازه الزم باشد، در عملکرد ابزار ممکن است اختالل ایجاد کندبیش از اندازه الزم باشد، در عملکرد ابزار ممکن است اختالل ایجاد کنداگر مقدار لیبل، اگر مقدار لیبل، 

  

  . . برداریدبردارید( ( مثال فورسپس یا کلمپمثال فورسپس یا کلمپ))انبر انبر یک یک لیبل را با استفاده از لیبل را با استفاده از   ((77

  ..را در محل مورد نظر قرار دهیدرا در محل مورد نظر قرار دهید  آنآن، ، یدن لیبلیدن لیبلکشکشکمی کمی بدون این که قسمت چسب لیبل را لمس کنید، با بدون این که قسمت چسب لیبل را لمس کنید، با   ((33

انجام دهید که سطح صیقلی داشته باشد؛ فشار انجام دهید که سطح صیقلی داشته باشد؛ فشار   ای ترجیحا پالستیکیای ترجیحا پالستیکیفشار به لیبل را با یک وسیلهفشار به لیبل را با یک وسیله  ..لیبل با کمی فشار انجام شودلیبل با کمی فشار انجام شودچسباندن چسباندن   ((99

دقت کنید که هیچ حباب هوا یا انحنایی دقت کنید که هیچ حباب هوا یا انحنایی . . ثانیه این کار را ادامه دهیدثانیه این کار را ادامه دهید8080کم به مدت کم به مدت دستدست. . های لیبل ادامه دهیدهای لیبل ادامه دهیدرا از مرکز لیبل به گوشهرا از مرکز لیبل به گوشه

  . . ماندمانددر لیبل باقی ندر لیبل باقی ن

  . . تر شودتر شوددسترس دارید، دور لیبل را با آن ببندید و اجازه دهید چند ساعت بماند تا چسب لیبل محکمدسترس دارید، دور لیبل را با آن ببندید و اجازه دهید چند ساعت بماند تا چسب لیبل محکمدر در ( ( rruubbbbeerr  bbaanndd))اگر نوار الستیکی اگر نوار الستیکی   ((1010

  . . تر شدن چسب لیبل خواهد شدتر شدن چسب لیبل خواهد شدسپس ابزار را در استریالیزر بخار استریل نمایید، گرمای فرآیند موجب محکمسپس ابزار را در استریالیزر بخار استریل نمایید، گرمای فرآیند موجب محکم  ((1111

  

   شده است، شده است، یا سست یا سست فرسوده فرسوده   ،،استفاده از ابزارها، مشاهده کردید لیبل شناساییاستفاده از ابزارها، مشاهده کردید لیبل شناساییدر طول در طول هر زمان هر زمان  

  . . ماندماندزیر یا بر روی آن باقی نمیزیر یا بر روی آن باقی نمی  دردر  تا زمانی که لیبل سالم باشد، هیچ آلودگیتا زمانی که لیبل سالم باشد، هیچ آلودگی. . حتما آن را تعویض نماییدحتما آن را تعویض نمایید
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