ﺷﻤﺎره ﻓﺮم-- :

راهﺣﻞﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ وﯾﺮاﯾﺶ95/08/27 :
ﺷﻤﺎره وﯾﺮاﯾﺶ01 :

اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ

ﻫـ  - 1- 3ﺳﻨﺠﻪ  (4اﻧﺠﺎم روزاﻧﻪ آزﻣﻮن ﺑﻮويدﯾﮏ ﺑﺮ روي اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي داراي ﺳﯿﮑﻞ ﭘﺮيوﮐﯿﻮم

اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ:
(1

ﺑﺮﮔﻪ ﺑﻮويدﯾﮏ )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  SPSmedicalاﻣﺮﯾ ﮑﺎ(:

(2

ﺗﺴﺖ ﭘﮏ آﻣﺎده ﺑﻮويدﯾﮏ )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  SPSmedicalاﻣﺮﯾ ﮑﺎ(:

(3

ﻧﻮار ﺑﻮويدﯾﮏ )ﮐﻤﭙﺎﻧ ﯽ  Danaاﻣﺮﯾﮑﺎ(:
PCD

PCD

راهﺣﻞ
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ﺷﻤﺎره ﻓﺮم-- :

راهﺣﻞﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ وﯾﺮاﯾﺶ95/08/27 :
ﺷﻤﺎره وﯾﺮاﯾﺶ01 :

اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ

ﻫـ  - 1- 3ﺳﻨﺠﻪ (2اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن اﺳﭙﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕ ﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮﯾﻼﯾﺰر

PCD

اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ:
(1

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺨﺎر )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  SPSmedicalاﻣﺮﯾ ﮑﺎ(:

SCBI

Recall

(2

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺨﺎر ﺷﯿﺸﻪاي )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  LTAاﯾﺘﺎﻟﯿﺎ(:

(3

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﯿ ﺪروژن )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  SPSmedicalاﻣﺮﯾ ﮑﺎ(:

(5

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺮارتﺧﺸﮏ )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  LTAاﯾﺘﺎﻟﯿﺎ(:

(6

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮار اﺳﭙﻮر )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  NAMSAاﻣﺮﯾﮑﺎ(:

(7

اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  NAMSAاﻣﺮﯾﮑﺎ(:

(8

 PCDﺳﻪﮐﺎره ﺑﺨﺎر )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Danaاﻣﺮﯾﮑﺎ(:

(4

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮔﺎز اﺗﯿﻠﻦاﮐﺴﺎﯾ ﺪ )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  SPSmedicalاﻣﺮﯾﮑﺎ(:

راهﺣﻞ
4

8

3

7

2

1

6

5

ﺷﻤﺎره ﻓﺮم-- :

راهﺣﻞﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ وﯾﺮاﯾﺶ95/08/27 :
ﺷﻤﺎره وﯾﺮاﯾﺶ01 :

اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ

ﻫـ  - 1- 3ﺳﻨﺠﻪ (3اﻧﺠﺎم آزﻣﻮنﻫﺎي اﺳﭙﻮر در زﻣﺎن راهاﻧﺪازي دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺮﯾﻞﮐﻨﻨﺪه و ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻠﯽ

PCD

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

IUSS

ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ:
(1

(2

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺨﺎر )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  SPSmedicalاﻣﺮﯾ ﮑﺎ(:

SCBI

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺨﺎر ﺷﯿﺸﻪاي )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  LTAاﯾﺘﺎﻟﯿﺎ(:

(3

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﯿ ﺪروژن )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  SPSmedicalاﻣﺮﯾ ﮑﺎ(:

(5

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺮارتﺧﺸﮏ )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  LTAاﯾﺘﺎﻟﯿﺎ(:

(6

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮار اﺳﭙﻮر )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  NAMSAاﻣﺮﯾﮑﺎ(:

(7

اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  NAMSAاﻣﺮﯾﮑﺎ(:

(8

 PCDﺳﻪﮐﺎره ﺑﺨﺎر )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Danaاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه(:

(4

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮔﺎز اﺗﯿﻠﻦاﮐﺴﺎﯾ ﺪ )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  SPSmedicalاﻣﺮﯾﮑﺎ(:

راهﺣﻞ
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ﺷﻤﺎره ﻓﺮم-- :

راهﺣﻞﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ وﯾﺮاﯾﺶ95/08/27 :
ﺷﻤﺎره وﯾﺮاﯾﺶ01 :

اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ

ﻫـ  - 1- 3ﺳﻨﺠﻪ (5وﺟﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺟﺎيﮔﺬاري اﺳﺒﺎب و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺎوي اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺳﺘﺮﯾﻞﮐﻨﻨﺪه

FDA

PCD

اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ:
(1

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺨﺎر )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  SPSmedicalاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه(:

SCBI

Recall

(2

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎر ﺗﯿﭗ ) 5ﮐﻤﭙﺎﻧ ﯽ  Danaاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه(:

(3

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮔﺎز اﺗﯿﻠﻦاﮐﺴﺎﯾ ﺪ )ﮐﻤﭙﺎﻧ ﯽ  SPSmedicalاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه(:

(4

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﯿﭗ  5ﮔﺎز اﺗﯿﻠﻦاﮐﺴﺎﯾ ﺪ )ﮐﻤﭙﺎﻧ ﯽ  SPSmedicalاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه(:

(5

اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  NAMSAاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه(:

(6

 PCDﺳﻪﮐﺎره ﺑﺨﺎر )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Danaاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه(:

PCD

SCBI

راهﺣﻞ
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ﺷﻤﺎره ﻓﺮم-- :

راهﺣﻞﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ وﯾﺮاﯾﺶ95/08/27 :
ﺷﻤﺎره وﯾﺮاﯾﺶ01 :

اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ

ﻫـ  - 1- 3ﺳﻨﺠﻪ 6و (7ﺟﺎيﮔﺬاري ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﮏ اﺳﺘﺮﯾﻞ

External Indicator

ISO11140

Internal Indicator

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

cycle-specific

ﯾﮏ

PCD

ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮآورده ﮐﺮدن اﯾﻦ دو ﺳﻨﺠﻪ ،در اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺨﺎر ،در ﭘﮏﻫﺎي ﺳﺒﮏ از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺗﯿﭗ )ﮐﻼس(  4و در ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮏﻫﺎ از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺗﯿﭗ )ﮐﻼس(  6اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮان در
ﻫﻤﻪ ﭘﮏﻫﺎ از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺗﯿﭗ )ﮐﻼس(  6اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﮏ ﺳﺒﮏ ،ﭘﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﻢوزن اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎدهاي دارد .اﮔﺮ اﻗﻼم ﭘﮏ
ﺷﻤﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺗﯿﭗ )ﮐﻼس(  6اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻗﻼم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ وزن و ﺟﺮم وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي آن ﭘﮏ .در ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎي
اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﯿﭗ )ﮐﻼس(  6وﺟﻮد ﻧﺪارد ،از ﻫﻤﺎن اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺗﯿﭗ )ﮐﻼس(  4در ﻫﻤﻪ ﭘﮏﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص در ﮐﻼﺳﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ:
(1

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﮐﻼس  4ﺑﺨﺎر )ﮐﻤﭙﺎﻧ ﯽ  SPSmedicalاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه(:

(2

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﮐﻼس  5ﺑﺨﺎر )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Danaاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه(:

(3

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﮐﻼس  6ﺑﺨﺎر )ﮐﻤﭙﺎﻧ ﯽ  Danaاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه(:

(5

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﮐﻼس  4ﭘﻼﺳﻤﺎ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﯿ ﺪروژن )ﮐﻤﭙﺎﻧ ﯽ  SPSmedicalاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه(:

(6

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﮐﻼس  4ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﯿﺪ )ﮐﻤﭙﺎﻧ ﯽ  SPSmedicalاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه(:

(4

اﻧﺪﯾ ﮑﺎﺗﻮر ﮐﻼس  4اﺗﯿﻠﻦاﮐﺴﺎﯾ ﺪ )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  SPSmedicalاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه(:

راهﺣﻞ
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شماره فرم-- :

راهحلهای قابل ارائه

تاریخ ویرایش95 /80/72 :
شماره ویرایش81 :

اعتباربخشي

هـ  - 3- 3سنجه )5اطالعات موجود بر روي هر بسته يا پک استريل
هـ  - 4- 3سنجه 3و )4امکان بازخواني و رهگيري پکهاي استريلشده و مرتبط کردن آن با بيمار

استاندارد

دستکم در دو وضعيت ،اجراي فرآيند  Recallالزم ميشود :اگر انديکاتور بيولوژيک روتين مثبت شود يا اگر انديکاتور شيميايي
داخل يک پک پاس نشده باشد .در داخل هـر پـک يـا سيـني يا ظرف کانتينر فلزي ،يک انديکاتور داخلي ( )Internal Indicator
در سختترين نقطه نفوذ عامل استريلکننده قرار داده ميشود .بخش مصرفکننده بايد آموزش چگونگي سيستم پايش و تفسير
انديکاتور داخلي را ديده باشد .در صورتي که در محل مصرف ،انديـکاتور داخـلي وضعيتي را نشان ميدهد که گوياي فراهم نشدن
شرايط الزم فرآيند استريليزاسيون است ،نبايد از وسايل داخل پک استفاده شود.
بر اساس روش اجرايي مرکز ،مسئول مربوطه بايد مطلع شود و پک به همراه انديکاتور و مشخصات بار (التنامبر سيکل) به بخش
استريل مرکزي بازگردانده شود .التنامبر بايد بر روي تمام پکهاي يک سيکل الصاق (به شکل ليبل يا کارت) يا بر روي چسب
نوشته شده باشد .اين التنامبر دست کم بايد شامل تاريخ سيکل استريليزاسيون ،کد کاربر ،کد دستگاه استرياليزر ،و شماره سيکل
آن دستگاه باشد .در اين صورت التنامبر تمام پـکهاي يک سيکل ،يکسان خواهد بود .التنامبر چيزي شبيه 9030909190
ميتواند باشد ،يک کد  39رقمي ،که از چپ به راست گوياي تاريخ استريليزاسيون(دوازدهم آذرماه) ،کد کاربر (کاربر  ،)90شماره
دستگاه (دستگاه شماره  )91و شماره سيکل آن دستگاه (ششمين سيکل کاري آن دستگاه در روز کاري) ميباشد.
سه قسمت براي ممکن شدن انجام فرآيند  Recallبايد همکاري کنند .توليدکننده يا همان بخش استريل مرکزي ،التنامبر را
توليد و بر روي تمام پکها يادداشت يا الصاق ميکند .در زمان تحويل به مصرف کننده (مثال بخشها يا اتاقعملها) ،توزيعکننده
که معموال قسمتي از خود بخش استريل مرکزي است ،التنامبر هر پک را در دفتر يا رايانه تحويل ثبت ميکند ،مثال چه نوع پکي
با چه التنامبري در چه تاريخي به چه کسي يا مصرفکنندهاي تحويل شد .تحويلگيرنده يا مصرفکننده هم بايـد ثبت کند که
هر التنامبر را براي چه موردي استفاده کرده است ،يعني در اتاق عمل بايد پس از بـازکردن پـک و تصـميم به استفاده از آن،
التنامبر آن پک را در پرونده آن بيمار ثبت کنند .اگر هريک از اين سه قسمت به درستي کار نکند ،کل فرآيند معيوب خواهد بود.
دقت کنيد ثبت انديکاتور داخلي يک پک در پرونده يک بيمار ارزشي ندارد ،مگر اينکه التنامبر بر روي آن ثبت شده باشد .ارزش
انديکاتور داخلي تنها براي اين است که تصميم گرفته شود يک پک استفاده بشود يا نشود ،اگر پاس شده باشد و پک استفاده شود،
بايد التنامبر آن پک در پرونده بيمار ثبت شود ،اگر پاس نشده باشد و پک استفاده نشود ،پک مرجوع ميشود.
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دو راه براي کم کردن تعداد محتمل  Recallو کمتر کردن تعداد پکهاي مشکوک در صورت نياز به  ،Recallيکي استفاده از
 PCDشيميايي (انديکاتور کالس  5يا  0داخل  )PCDدر هر سيکل است و ديگري کمتر کردن فاصله زماني انجام آزمون روتين
بيولوژيک از يک هفته به چندبار در هفته يا روزانه (اقدامات الزم و مرتبط با  Recallرا ميتوانيد در گاهنامه شماره  091مان آرتا
سالمت ببينيد) .تصميم در مورد اين که وجود يک انديکاتور شيميايي پاس نشده در کل وسايل و پکهاي يک سيکل ،آيا نشانگر
آن است که تمام آن وسايل مورد ترديد و غيراستريل هستند يا خير و آيا نياز به  Recallهست يا نه ،نياز به يک داوري حرفهاي
دارد .براي اين تصميم بايد از نتايج تمام سه نوع پايش (فيزيکي ،شيميايي ،بيولوژيک) و نتيجه انديکاتور (هاي) داخل  PCDکه در
مورد آن سيکل وجود دارد ،استفاده کرد.
براي هر نوع فرآيند ،محصوالتي که به ممکن کردن انجام  Recallکمک ميکنند:
)1

ليبلزن با دو خط کاراکتر (کمپاني  SPSmedicalاياالت متحده) :اين ليبلزن دو خط زيرهم اطالعات چاپ ميکند که هريک شامل  39کاراکتر است.

)2

ليبل چندکاره (کمپاني  SPSmedicalاياالت متحده) :اين ليبل براي فرآيندهاي بخار ،پالسما پراکسيدهيدروژن ،و اتيلناکسايد مناسب است .يعني با استفاده از يک ليبلزن
و يک رول ليبل ،ميتوان براي پکهاي هر سه نوع دستگاه ،ليبلزني را انجام داد .چسب اين ليبل کيفيت الزم را دارا است و به هيچوجه از پک جدا نميشود.

)3

کارتهاي مخصوص ثبت و رديابي (کمپاني  SPSmedicalاياالت متحده) :اين کارتها هم براي ثبت در دفتر بايگاني هر سيکل استرياليزر ( )Load Record Cardو هم
براي ثبت در پرونده بيمار کارايي دارند (.)Patient Record Card

)4

ماژيک مخصوص ( CSSDکمپاني  SPSmedicalاياالت متحده و کمپاني  Informerلهستان) :اين ماژيک حاوي مواد سمي نيست و براي نوشتن روي چسبها ،کارتها
و انديکاتورها مناسب است .جوهر يکي از انواع ماژيکها از نوع انديکاتور کالس يک است و در انتهاي پروسه تغيير رنگ ميدهد.
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