
 

 
  SSTTEERRIIMM  WWAASSHH  CCOONNTTRROOLL  لهستانیلهستانیساخت کمپانی ساخت کمپانی دستگاه شستشوي خودکار دستگاه شستشوي خودکار   اندیکاتوراندیکاتوریک یک  IInnffoorrmmeerr  MMeedd   بر اساسبر اساسکه که است است  

    ..شودشودتولید میتولید می  IISSOO1155888833  استاندارداستاندارد

   دستگاه شستشوي خودکار ابزار و وسایل استدستگاه شستشوي خودکار ابزار و وسایل است  هايهايچرخهچرخهانواع انواع کاربرد این محصول در پایش کاربرد این محصول در پایش . .  

   نگهداري نماییدنگهداري نمایید  ه دور از رطوبته دور از رطوبتبندي خود و ببندي خود و ببستهبستهاندیکاتور را درون اندیکاتور را درون..    

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

  چهار مربع به منظور چهار مربع به منظور وجود وجود . . دارددارد  قرارقرارکنند کنند سازي میسازي میشده را شبیهشده را شبیهبر روي پالستیک اندیکاتور، چهار مربع قرمز با موادي که خون خشکبر روي پالستیک اندیکاتور، چهار مربع قرمز با موادي که خون خشک

  . . کندکندتر میتر میپایش شستشو در چهار جهت هستند که این کنترل را چند برابر مطمئنپایش شستشو در چهار جهت هستند که این کنترل را چند برابر مطمئن

  کندکندسازي میسازي میشبیهشبیهرا را   و نقاط غیرقابل مشاهدهو نقاط غیرقابل مشاهده  ابزار و وسایل با طراحی پیچیدهابزار و وسایل با طراحی پیچیده  اي نگهدارنده اندیکاتور،اي نگهدارنده اندیکاتور،شکل شبکهشکل شبکه..    

   انجام انجام . . و هم در چمبر پرشده در طول روز انجام شودو هم در چمبر پرشده در طول روز انجام شود) ) مثال اول روز  یا شیفت کاريمثال اول روز  یا شیفت کاري((توصیه بر این است که پایش هم در چمبر بدون وسایل توصیه بر این است که پایش هم در چمبر بدون وسایل

  . . پایش پس از تعمیرات و تغییرات در دستگاه نیز الزم استپایش پس از تعمیرات و تغییرات در دستگاه نیز الزم است

   در صورتی که قصد پایش دما و زمان در مرحله ضدعفونی حرارتی را دارید، باید از اندیکاتور در صورتی که قصد پایش دما و زمان در مرحله ضدعفونی حرارتی را دارید، باید از اندیکاتورSSTTEERRIIMM   مخصوص ضدعفونی حرارتیمخصوص ضدعفونی حرارتیکه که  

    . . نداردندارد  يياندیکاتور واشینگ براي پایش مرحله ضدعفونی کاربرداندیکاتور واشینگ براي پایش مرحله ضدعفونی کاربرد  ایناین  استفاده کنید، چرا کهاستفاده کنید، چرا که  استاست
  

     
  . . ها، جهت اندیکاتور اهمیتی نداردها، جهت اندیکاتور اهمیتی نداردبا توجه به یکسان بودن لکهبا توجه به یکسان بودن لکه  ..رار دهیدرار دهیدــققوص آن وص آن ــدارنده مخصدارنده مخصــرا در نگهرا در نگه  اندیکاتوراندیکاتور  ))11

  

  

  

  

  

  

  

  

  . . نگهدارنده حاوي اندیکاتور را در بدترین نقطه ممکن در سبد ابزار قرار دهیدنگهدارنده حاوي اندیکاتور را در بدترین نقطه ممکن در سبد ابزار قرار دهید. . چمبر بچینیدچمبر بچینیدابزار و وسایل را طبق معمول در ابزار و وسایل را طبق معمول در   ))22

  . . دستگاه شستشو را طبق دستور سازنده آماده کنید و چرخه را آغاز نماییددستگاه شستشو را طبق دستور سازنده آماده کنید و چرخه را آغاز نمایید  ))33

  . . در پایان سیکل، با کمک دستکش تمیز، بدون این که به خود اندیکاتور دست بزنید، نگهدارنده را باز و نتیجه کار را تفسیر نماییددر پایان سیکل، با کمک دستکش تمیز، بدون این که به خود اندیکاتور دست بزنید، نگهدارنده را باز و نتیجه کار را تفسیر نمایید  ))44

قرمز را در طول سیکل شستشو از بین ببرد، هرچه از رنگ قرمز باقی مانده باشد، نشان دهنده نقص در قرمز را در طول سیکل شستشو از بین ببرد، هرچه از رنگ قرمز باقی مانده باشد، نشان دهنده نقص در   لکهلکه  چهارچهار  دستگاه باید بتوانددستگاه باید بتواند  ))55

  . . سیکل شستشو استسیکل شستشو است

    
  

  

    

اندیکاتور را در صورتی که نیاز به بایگانی براي اندیکاتور را در صورتی که نیاز به بایگانی براي   . . را در برگه بایگانی نتایج پایش دستگاه واشینگ الصاق نماییدرا در برگه بایگانی نتایج پایش دستگاه واشینگ الصاق نماییدر ر در صورت نیاز، اندیکاتودر صورت نیاز، اندیکاتو  ))66

  . . می توانید به عنوان زباله شهري دور بیندازیدمی توانید به عنوان زباله شهري دور بیندازید  سوابق ندارد،سوابق ندارد،
  

  هاي اندیکاتور به درستی پاك نشده است و سیکل معیوب در نظر گرفته شده است، از بایگانی هاي اندیکاتور به درستی پاك نشده است و سیکل معیوب در نظر گرفته شده است، از بایگانی توصیه بر این است که اگر لکهتوصیه بر این است که اگر لکه

  . . اندیکاتور خودداري شود، چرا که امکان دارد آلودگی ابزار بر روي آن اندیکاتور باقی مانده باشداندیکاتور خودداري شود، چرا که امکان دارد آلودگی ابزار بر روي آن اندیکاتور باقی مانده باشد
  

  تواند ناشی از زمان کم، دماي پایین، غلظت کم محلول، حجم کم آب، پایین بودن فشار آب، اشکال در بازوي پاشش آب، و تواند ناشی از زمان کم، دماي پایین، غلظت کم محلول، حجم کم آب، پایین بودن فشار آب، اشکال در بازوي پاشش آب، و میمی  نقصنقص

برنامه دستگاه، ابزار را دوباره برنامه دستگاه، ابزار را دوباره   پس از بررسی و رفع مشکلپس از بررسی و رفع مشکل. . شده باشدشده باشدچینش نادرست ابزار و وسایل با توجه به چرخه و برنامه انتخابچینش نادرست ابزار و وسایل با توجه به چرخه و برنامه انتخاب

  . . هید و سیکل شستشو را آغاز نمایید تا از نتیجه شستشو توسط دستگاه اطمینان ایجاد شودهید و سیکل شستشو را آغاز نمایید تا از نتیجه شستشو توسط دستگاه اطمینان ایجاد شودهمراه اندیکاتور داخل دستگاه قرار دهمراه اندیکاتور داخل دستگاه قرار د بهبه
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