
  

  

  SSIILL--225500   ساخت کمپانی امریکاییساخت کمپانی امریکایی  اندیکاتوراندیکاتوریک یک  SSPPSSmmeeddiiccaall   داردهاي داردهاي مطابق با استانمطابق با استاناست که است کهIISSOO  1111114400   و وEENN  886677   و و

  ..باشدباشدمیمی  بخاربخاردستگاه استریالیزر دستگاه استریالیزر انواع انواع تولید و مخصوص تولید و مخصوص   FFDDAAتاییدیه تاییدیه 

   استاست  44) ) کالسکالس((تیپ تیپ شیمیایی شیمیایی یک اندیکاتور یک اندیکاتور   محصولمحصولاین این . .  

   اینچ استاینچ است  88برابر برابر   بخاربخار  44کالس کالس اندیکاتور اندیکاتور این این طول هر جفت طول هر جفت..  

   فرآیند استریلیزاسیون فرآیند استریلیزاسیون معرض معرض اندیکاتور در صورتی که در اندیکاتور در صورتی که در نوار رنگی نوار رنگی  

است که است که   SSPPSSmmeeddiiccaallهمان رنگ لوگوي همان رنگ لوگوي   این رنگاین رنگ  ..مشکی تغییر رنگ خواهد دادمشکی تغییر رنگ خواهد دادبه رنگ به رنگ   صحیح قرار بگیرد،صحیح قرار بگیرد،با مقادیر با مقادیر بخار بخار 

  . . کندکندرا ساده میرا ساده مینتیجه نتیجه اختالف رنگ بین آبی آسمانی و خاکستري، تفسیر اختالف رنگ بین آبی آسمانی و خاکستري، تفسیر   ..هر اندیکاتور وجود داردهر اندیکاتور وجود دارد  گوشهگوشهدر در 

  کندکندنمینمیگونه آلودگی در محیط نگهداري و محل استفاده ایجاد گونه آلودگی در محیط نگهداري و محل استفاده ایجاد این نشانگر سمی نیست و هیچاین نشانگر سمی نیست و هیچ..    

   ،هاي شهري دور بریزیدهاي شهري دور بریزیدآن را به همراه زبالهآن را به همراه زبالهدر صورتی که از تاریخ مصرف اندیکاتور گذشته است، در صورتی که از تاریخ مصرف اندیکاتور گذشته است..    

  جعبه جعبه داخل داخل در در   ،،و منابع نورو منابع نورشیمیایی شیمیایی هاي هاي و محلولو محلولو به دور از مواد و به دور از مواد   در دماي اتاقدر دماي اتاقتا زمان استفاده در استریالیزر، تا زمان استفاده در استریالیزر، را را   اندیکاتوراندیکاتور

    ..ماییدماییدنگهداري ننگهداري نخود خود 

  استاست  الزمالزمکاتور در هر پک کاتور در هر پک ــک اندیک اندیــقرار دادن یقرار دادن ی، اما ، اما بسته به شرایط و الزامات استبسته به شرایط و الزامات است  شیمیایی استفاده شدهشیمیایی استفاده شدهنشانگرهاي نشانگرهاي   تعدادتعداد..  

  محل پکمحل پکیا غیرقابل نفوذترین یا غیرقابل نفوذترین ترین ترین داخلیداخلی((  همیشه نشانگر را در محلی قرار دهید که به لحاظ استریلیزاسیون، بحرانی استهمیشه نشانگر را در محلی قرار دهید که به لحاظ استریلیزاسیون، بحرانی است(( . .  

   هاي ساده که اطمینان هاي ساده که اطمینان پکپکدر در   توانتوانمیمیهم هم از این اندیکاتور از این اندیکاتور است، اما است، اما   66و و   55) ) کالسکالس((توصیه بر استفاده از اندیکاتور شیمیایی تیپ توصیه بر استفاده از اندیکاتور شیمیایی تیپ

  . . کردکردها وجود دارد استفاده ها وجود دارد استفاده باالیی از نفوذ بخار به داخل آنباالیی از نفوذ بخار به داخل آن

   اندیکاتوراندیکاتورباید از باید از   عملکرد استریالیزرعملکرد استریالیزربراي بررسی صحت براي بررسی صحت  

  ). ). پایش فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکپایش فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک((  شودشوداستفاده استفاده   نیزنیز  بیولوژیکبیولوژیک

  

  

    ..سیل نماییدسیل نماییدبندي یا بندي یا بستهبستهو پک را و پک را   قرار دهیدقرار دهیدپک پک   در یکدر یکساده ساده به همراه وسایل به همراه وسایل را را   44تیپ تیپ   ))جفتی یا تکیجفتی یا تکی((اندیکاتور شیمیایی اندیکاتور شیمیایی هر هر   ))11

  ..اندیکاتور داخلی در هر پک، اطمینان پیداکردن از یکسان بودن شرایط استریلیزاسیون در هر نقطه چمبر استاندیکاتور داخلی در هر پک، اطمینان پیداکردن از یکسان بودن شرایط استریلیزاسیون در هر نقطه چمبر است  دلیل استفاده ازدلیل استفاده از

  ..تگاه را آغاز نماییدتگاه را آغاز نماییدــرخه کاري دسرخه کاري دســو چو چ  گاه قرار دهیدگاه قرار دهیدــدر محفظه دستدر محفظه دست) ) هاها((بدون توجه به محل قرار گرفتن اندیکاتوربدون توجه به محل قرار گرفتن اندیکاتوررا را ) ) هاها((پکپک  ))22

  . . را بازبینی کنیدرا بازبینی کنید) ) مانند چسبمانند چسب((  11یپیپــتت  وود د کاتور شاهکاتور شاهــعیت رنگ اندیعیت رنگ اندیــوضوضها، ها، به بخشبه بخش) ) هاها((پکپک  پیش از تحویلپیش از تحویل، ، پس از پایان سیکلپس از پایان سیکل  ))33

  در هر سیکلدر هر سیکل. . بررسی کردبررسی کرد  44استفاده از اندیکاتور شیمیایی تیپ استفاده از اندیکاتور شیمیایی تیپ فقط با فقط با در یک سیکل، در یک سیکل، ت عملکرد استریالیزر بخار را ت عملکرد استریالیزر بخار را توان صحتوان صحنمینمی

  . . حضور داشته باشندحضور داشته باشنددر چمبر در چمبر نیز نیز   66یا یا //وو  55کاتور شیمیایی تیپ کاتور شیمیایی تیپ حتما باید اندیحتما باید اندی  استریالیزر بخاراستریالیزر بخاریک یک 

ه است، پک حاوي آن را باز کنید و ه است، پک حاوي آن را باز کنید و ادادددتغییررنگ نتغییررنگ ن  به درستیبه درستیاندیکاتوري اندیکاتوري پیش از تحویل یا پس از تحویل مشاهده شد پیش از تحویل یا پس از تحویل مشاهده شد در صورتی که در صورتی که   ))44

وسایل را با یک اندیکاتور جدید پک کنید و آن را در سیکل بعدي دستگاه وسایل را با یک اندیکاتور جدید پک کنید و آن را در سیکل بعدي دستگاه ، ، ))چینش وسایلچینش وسایل/ / بنديبنديبستهبسته/ / دستگاهدستگاه((مشکل مشکل پس از رفع پس از رفع 

  ..، حتما از اندیکاتور بیولوژیک براي آزمون کردن فرآیند استفاده کنید، حتما از اندیکاتور بیولوژیک براي آزمون کردن فرآیند استفاده کنیدکلیکلیپس از تعمیرات پس از تعمیرات   ..استریل نماییداستریل نمایید

  

 021  88106063 هر زمان که نیازي دارید، پاسخگوي شما هستیم

 


