
 

 راتـیـمـعـه تـت بـشـبازگ

  پاس نشدن اندیکاتور شیمیاییپاس نشدن اندیکاتور شیمیایی

  عدم موفقیت در یک فرآیند استریلیزاسیونعدم موفقیت در یک فرآیند استریلیزاسیون

  پاس نشدن اندیکاتور بیولوژیکپاس نشدن اندیکاتور بیولوژیک  عملکرد ناصحیح دستگاه استریالیزر کشف شده توسط حسگرهاعملکرد ناصحیح دستگاه استریالیزر کشف شده توسط حسگرها

  وسایل را قرنطینه کنید، از دستگاه استفاده نکنید و به دنبال یافتن علت باشیدوسایل را قرنطینه کنید، از دستگاه استفاده نکنید و به دنبال یافتن علت باشید

و مربوط به یک پک یا یک سیکل است، مشکل را و مربوط به یک پک یا یک سیکل است، مشکل را   ))معموال کاربريمعموال کاربري((اگر به سرعت دلیل مشکل مشخص شده است اگر به سرعت دلیل مشکل مشخص شده است 

وسایل را وسایل را اگر دلیل مشکل واضح نبود و به سرعت یافت نشد، اگر دلیل مشکل واضح نبود و به سرعت یافت نشد، . . را استریل نماییدرا استریل نمایید) ) هاها((برطرف کنید و دوباره آن وسیله برطرف کنید و دوباره آن وسیله 

  ..نماییدنماییداید به بعد، وسایل را فراخوانی و تجمیع اید به بعد، وسایل را فراخوانی و تجمیع قرنطینه کنید و از آخرین زمانی که یک اندیکاتور بیولوژیک منفی داشتهقرنطینه کنید و از آخرین زمانی که یک اندیکاتور بیولوژیک منفی داشته

  یافتن دلیلیافتن دلیل

  علت نامعلومعلت نامعلوم  خطاي کاربريخطاي کاربري  اندیکاتور شیمیایی پاس نشدهاندیکاتور شیمیایی پاس نشده  اندیکاتور بیولوژیک مثبتاندیکاتور بیولوژیک مثبت  زرزرــالیالیــتریتریــال در اسال در اســککــاشاش

راد راد ــــــــــــــــین ایین ایــــییــــععــــتت

  استـــریالیـزراستـــریالیـزر  گاهگاهــدستدست

اشــکال در جایـی غیـر از خـود اشــکال در جایـی غیـر از خـود 

  اسـتریـالیـزر اسـتاسـتریـالیـزر اسـتدســتـگاه دســتـگاه 

تـوان جـز اشــکال در دســـتگاه تـوان جـز اشــکال در دســـتگاه نـمـینـمـی

  استریالیزر، دلیل دیگري را نسبت داداستریالیزر، دلیل دیگري را نسبت داد

  برطـرف کـردن ایـرادبرطـرف کـردن ایـراد  تعمیر دستگاه استریالیزرتعمیر دستگاه استریالیزر

  ییــــزیزیــــمیر جمیر جــــععــتت  ییــــللــیر کیر کــممـعــعـتت  ییــــزیزیــیر جیر جــممــععــتت

بیولوژیک براي بررسی صحت بیولوژیک براي بررسی صحت   سه اندیکاتورسه اندیکاتوربه طور متوالی از به طور متوالی از 

در در . . عملکرد دستگاه و چرخه استریلیزاسیون استفاده کنیدعملکرد دستگاه و چرخه استریلیزاسیون استفاده کنید

است، است، ) ) BBکالس کالس ((خال خال صورتی که استریالیزر شما از نوع پیشصورتی که استریالیزر شما از نوع پیش

  دیـک را نــیز انـجـام دهــیددیـک را نــیز انـجـام دهــیدآزمــون بـوويآزمــون بـووي  سـه بـارسـه بـار

  هاهاپاس شدن آزمونپاس شدن آزمون  هاهاپاس نشدن آزمونپاس نشدن آزمون

  از دسـتگاه اسـتریالیزر اسـتفاده کـنیداز دسـتگاه اسـتریالیزر اسـتفاده کـنید
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