
 

 

  SStteerriiccoolloorr--TTeesstt  ساخت کمپانی ایتالیایی ساخت کمپانی ایتالیایی یک نشانگر بیولوژیکی یک نشانگر بیولوژیکیLLTTAA  اسیلوس استئاروترموفیلوس اسیلوس استئاروترموفیلوس است که حاوي اسپورهاي باست که حاوي اسپورهاي ب

  . . باشدباشدمیمی  66LLooggیا به اصطالح یا به اصطالح   66به توان به توان   1010به مقدار به مقدار 

  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..  

  پس از استفاده از ویال، در صورتی که نیاز به نگهداري آن ندارید، آن را در دستگاه امحا کنیدپس از استفاده از ویال، در صورتی که نیاز به نگهداري آن ندارید، آن را در دستگاه امحا کنید..  

   گراد قرار نگیردگراد قرار نگیرددرجه سانتیدرجه سانتی  3030و باالتر از و باالتر از   44ویال را در دماي اتاق یا یخچال نگهداري نمایید، البته در دماي زیر ویال را در دماي اتاق یا یخچال نگهداري نمایید، البته در دماي زیر..  

  البته البته ((گراد با فشار یک اتمسفر از بین خواهند رفت گراد با فشار یک اتمسفر از بین خواهند رفت درجه سانتیدرجه سانتی  121121دقیقه در معرض دماي دقیقه در معرض دماي   1212این نشانگر پس از این نشانگر پس از   اسپورهاياسپورهاي

  ..نیز قابل استفاده استنیز قابل استفاده استو مایکروویو و مایکروویو این اندیکاتور در دستگاه هیدروکالو این اندیکاتور در دستگاه هیدروکالو   ).).دهددهددماي بیشتر در دستگاه، زمان را کاهش میدماي بیشتر در دستگاه، زمان را کاهش می

  با توجه به استانداردهاي اعتباربخشی بیمارستانی، این با توجه به استانداردهاي اعتباربخشی بیمارستانی، این ((به شرایط و الزامات است به شرایط و الزامات است ژیک بسته ژیک بسته دفعات استفاده از نشانگرهاي بیولودفعات استفاده از نشانگرهاي بیولو

    ).).شودشودهفتگی جهت اتوکالوها توصیه میهفتگی جهت اتوکالوها توصیه میحداکثر حداکثر   روزانه یاروزانه یا  تست به صورتتست به صورت

  در دستگاه امحا زباله، این محل بر روي بدنه در دستگاه امحا زباله، این محل بر روي بدنه . . 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

  . . داخلی محفظه قرار داردداخلی محفظه قرار دارد

 

ویال در ویال در هایی که در حین سیکل حرکت و لرزش وجود دارد، هایی که در حین سیکل حرکت و لرزش وجود دارد، در دستگاهدر دستگاهدقت کنید دقت کنید . . محل قرارگرفتن ویال را بازرسی و تمیز نماییدمحل قرارگرفتن ویال را بازرسی و تمیز نمایید  ))11

با استفاده از یک فنر یا هر وسیله با استفاده از یک فنر یا هر وسیله . . شکندشکندهاي دستگاه میهاي دستگاه میرتی که محل قرارگرفتنش بیش از اندازه آزاد باشد، در اثر لرزشرتی که محل قرارگرفتنش بیش از اندازه آزاد باشد، در اثر لرزشصوصو

  ..ممکن آزادي آن را محدود کنیدممکن آزادي آن را محدود کنید

  ..را در محل مخصوص آن در محفظه قرار دهید و چرخه کاري دستگاه را آغاز نماییدرا در محل مخصوص آن در محفظه قرار دهید و چرخه کاري دستگاه را آغاز نماییدرنگ رنگ بنفش بنفش   ویالویال  ))22

  بدون این که بشکنید،بدون این که بشکنید،پس از خنک شدن، پس از خنک شدن، را با احتیاط بردارید و را با احتیاط بردارید و   SStteerriiccoolloorr--TTeessttپس از پایان سیکل استریلیزاسیون، ویال پس از پایان سیکل استریلیزاسیون، ویال   ))33

در صورتی که زمان و دماي در صورتی که زمان و دماي ((گراد داخل انکوباتور قرار دهید گراد داخل انکوباتور قرار دهید درجه سانتیدرجه سانتی  6060تا تا   5555ساعت در دماي ساعت در دماي   4848تا تا   2424براي مدت زمان براي مدت زمان 

این تغییر به خاطر تغییررنگ این تغییر به خاطر تغییررنگ . . مبسوط شود، ممکن است رنگ مایع ویال، کاراملی رنگ شودمبسوط شود، ممکن است رنگ مایع ویال، کاراملی رنگ شود  فاز استریلیزاسیون باال باشد و سیکلفاز استریلیزاسیون باال باشد و سیکل

  ).).کندکنداین تغییررنگ، اشکالی در عملکرد اندیکاتور بیولوژیک و پاسخ آن ایجاد نمیاین تغییررنگ، اشکالی در عملکرد اندیکاتور بیولوژیک و پاسخ آن ایجاد نمی. . قند داخل مایع محیط کشت استقند داخل مایع محیط کشت است

یعنی بنفش یعنی بنفش ((  تغییر نکندتغییر نکند  SStteerriiccoolloorr--TTeesstt  در صورتی که رنگ ویالدر صورتی که رنگ ویال. . پس از پایان زمان مورد نظر، رنگ ویال را مشاهده کنیدپس از پایان زمان مورد نظر، رنگ ویال را مشاهده کنید  ))44

کدر کدر ، فرآیند استریلیزاسیون مورد تایید است و در صورتی که رنگ آن ، فرآیند استریلیزاسیون مورد تایید است و در صورتی که رنگ آن ))شفاف باشد یا اگر کاراملی بوده است، کاراملی مانده باشدشفاف باشد یا اگر کاراملی بوده است، کاراملی مانده باشد

استفاده استفاده   به زردي یا طالیی بگراید، صحت فرآیند استریلیزاسیون مشکوك است و در صورتی که از ویال شاهدبه زردي یا طالیی بگراید، صحت فرآیند استریلیزاسیون مشکوك است و در صورتی که از ویال شاهدشده باشد و یا شده باشد و یا 

در صورتی که از سالمت ویال در صورتی که از سالمت ویال   ..اید و از صحت خود ویال اطمینان ندارید، با یک ویال دیگر فرآیند را دوباره آزمون کنیداید و از صحت خود ویال اطمینان ندارید، با یک ویال دیگر فرآیند را دوباره آزمون کنیدنکردهنکرده

در صورتی که در صورتی که   ..مشکل دستگاه را برطرف نماییدمشکل دستگاه را برطرف نماییدز بکارگیري دوباره دستگاه ز بکارگیري دوباره دستگاه شده و عملکرد آزمون اطمینان دارید، پیش اشده و عملکرد آزمون اطمینان دارید، پیش ااستفادهاستفاده

  ..بماند، مبناي قضاوت کدرشدن آن خواهد بودبماند، مبناي قضاوت کدرشدن آن خواهد بود  در انکوباتوردر انکوباتور  ساعتساعت  7272ویال بیش از ویال بیش از 

  ..ها امحا نماییدها امحا نماییدرا در درون دستگاه به همراه زبالهرا در درون دستگاه به همراه زبالهمثبت مثبت ویال ویال در صورتی که نیاز به بایگانی کردن ندارید، در صورتی که نیاز به بایگانی کردن ندارید،   ))55

در صورت مثبت شدن اندیکاتور بیولوژیک، پس از رفع مشکل، در سه سیکل متوالی بعدي از اندیکاتور بیولوژیک جهت اطمینان در صورت مثبت شدن اندیکاتور بیولوژیک، پس از رفع مشکل، در سه سیکل متوالی بعدي از اندیکاتور بیولوژیک جهت اطمینان   ))66

  ..از رفع مشکل استفاده کنیداز رفع مشکل استفاده کنید
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