
 

 

 

  SStteerriiccoolloorr--TTeesstt  ساخت کمپانی ایتالیایی ساخت کمپانی ایتالیایی یک نشانگر بیولوژیکی یک نشانگر بیولوژیکیLLTTAA   اسیلوس استئاروترموفیلوس اسیلوس استئاروترموفیلوس ببژئو ژئو است که حاوی اسپورهای است که حاوی اسپورهای

  . . باشدباشدمیمی  66LLooggیا به اصطالح یا به اصطالح   66به توان به توان   0101به مقدار به مقدار   AATTCCCC77995533مطابق مطابق 

   کندکندمحل استفاده ایجاد نمیمحل استفاده ایجاد نمیگونه آلودگی در محیط نگهداری و گونه آلودگی در محیط نگهداری و سمی نیست و هیچسمی نیست و هیچ  اندیکاتوراندیکاتوراین این..  

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

   گراد قرار نگیردگراد قرار نگیرددرجه سانتیدرجه سانتی  0101و باالتر از و باالتر از   44ویال را در دمای اتاق یا یخچال نگهداری نمایید، البته در دمای زیر ویال را در دمای اتاق یا یخچال نگهداری نمایید، البته در دمای زیر..    
  در دستگاه در دستگاه ، ، مناسب استمناسب است  مایعمایعجامد و جامد و های های سیکلسیکلدر در ، ، ((ی استریلیزاسیونی استریلیزاسیوندر هر دمادر هر دما))استریالیزر بخار استریالیزر بخار دستگاه دستگاه   این اندیکاتور برایاین اندیکاتور برای

  ..قابل استفاده استقابل استفاده استنیز نیز و مایکروویو و مایکروویو   ،،هیدروکالوهیدروکالوحرارت خشک در محیط مرطوب، حرارت خشک در محیط مرطوب، بیخطرساز زباله با مکانیسم اتوکالو بخار، بیخطرساز زباله با مکانیسم اتوکالو بخار، 
  توصیه توصیه   هفتگیهفتگیحداکثر حداکثر   ااتت  هر سیکلهر سیکل  به صورتبه صورت  آزمونآزموناین این انجام انجام ))ایط و الزامات است ایط و الزامات است ژیک بسته به شرژیک بسته به شردفعات استفاده از نشانگرهای بیولودفعات استفاده از نشانگرهای بیولو

  . . انجام آزمون بیولوژیک به صورت حداقل یک بار در هفته الزم است، حتی اگر از استریالیزر یک بار در هفته استفاده شودانجام آزمون بیولوژیک به صورت حداقل یک بار در هفته الزم است، حتی اگر از استریالیزر یک بار در هفته استفاده شود  (.(.شودشودمیمی

  معیت، پارامترهای معیت، پارامترهای ــیزان جیزان جــ، م، مو انـقضاو انـقضا  ولیدولیدــتاریخ تتاریخ ت  محصول، اطالعات شامل شماره الت،محصول، اطالعات شامل شماره الت،  در برگه آنالیز همراهدر برگه آنالیز همراهFF00 ، ،DD  VVaalluuee ، ،ZZ  VVaalluuee   و و

  . . انداندآورده شدهآورده شده  KKiillllو و   SSuurrvviivvaallهای های زمانزمان

   این نقطه دراین نقطه در  حرانی است کهحرانی است کهببریلیزاسیون، ریلیزاسیون، لحاظ استلحاظ استهمیشه نشانگر را در محلی قرار دهید که به همیشه نشانگر را در محلی قرار دهید که به  

  ..((CCoolldd  PPooiinntt))  تخلیه آن استتخلیه آن استترین طبقه و بر باالی خروجی ترین طبقه و بر باالی خروجی اتوکالو بخار معموال در پاییناتوکالو بخار معموال در پایین

 
بندی برای قراردادن اندیکاتور بندی برای قراردادن اندیکاتور ترین پک را با توجه به نوع وسایل و بستهترین پک را با توجه به نوع وسایل و بستهاستاندارد را درست کنید و یا سختاستاندارد را درست کنید و یا سخت  PPCCDDتست پک بیولوژیک یا تست پک بیولوژیک یا   ((00

ها، باید با ها، باید با کامال مشخص است، در سایر سیکلکامال مشخص است، در سایر سیکل  PPCCDDهای استریل کننده نوع پیش خال، تعریف های استریل کننده نوع پیش خال، تعریف در دستگاهدر دستگاه  ..بیولوژیک انتخاب و آماده کنیدبیولوژیک انتخاب و آماده کنید

    ..انتخاب نمودانتخاب نمود  PPCCDDترین است را به عنوان ترین است را به عنوان بندی مورداستفاده، پکی را که نفوذ بخار به آن سختبندی مورداستفاده، پکی را که نفوذ بخار به آن سختهای بستههای بستهتوجه به وسایل و جنستوجه به وسایل و جنس

و لیبل همراه اندیکاتور و لیبل همراه اندیکاتور   یادداشت کنیدیادداشت کنید  در برگه بایگانی نتایج پایشدر برگه بایگانی نتایج پایشموارد الزم چون تاریخ، شماره دستگاه، و شماره سیکل دستگاه را موارد الزم چون تاریخ، شماره دستگاه، و شماره سیکل دستگاه را   ((22

  . . بیولوژیک را نیز در برگه الصاق نماییدبیولوژیک را نیز در برگه الصاق نمایید

    ..قرار دهید و چرخه کاری دستگاه را آغاز نماییدقرار دهید و چرخه کاری دستگاه را آغاز نماییدترین نقطه چمبر ترین نقطه چمبر سختسختدر در شده شده در نظرگرفتهدر نظرگرفته  PPCCDDرا در را در رنگ رنگ بنفش بنفش   ویالویال  ((00

   در وسط سختترین ، در وسط سختترین ((با استفاده از یک سیم نازک یا مشابهبا استفاده از یک سیم نازک یا مشابه))در صورتی که قصد پایش سیکل مایع دارید، ویال را ترجیحا به شکل آویزان در صورتی که قصد پایش سیکل مایع دارید، ویال را ترجیحا به شکل آویزان ،

  . . وضعیت ظرف و حجم مایع کامال مطابق شرایط واقعی باشدوضعیت ظرف و حجم مایع کامال مطابق شرایط واقعی باشد  ..قرار دهیدقرار دهید  PPCCDDظرف مایع به عنوان ظرف مایع به عنوان 

برای مدت برای مدت   بدون این که بشکنید،بدون این که بشکنید،، ، را با احتیاط برداریدرا با احتیاط بردارید  SStteerriiccoolloorr--TTeessttل ل ، ویا، ویاو خنک شدن وسایلو خنک شدن وسایل  پس از پایان سیکل استریلیزاسیونپس از پایان سیکل استریلیزاسیون  ((44

  ..گراد داخل انکوباتور قرار دهیدگراد داخل انکوباتور قرار دهیددرجه سانتیدرجه سانتی  6161تا تا   5555ساعت در دمای ساعت در دمای   4444تا تا   2424زمان زمان 

   این تغییر این تغییر . . شودشوددر صورتی که زمان و دمای فاز استریلیزاسیون باال باشد و سیکل مبسوط شود، ممکن است رنگ مایع ویال، کاراملی رنگ در صورتی که زمان و دمای فاز استریلیزاسیون باال باشد و سیکل مبسوط شود، ممکن است رنگ مایع ویال، کاراملی رنگ

  ..کندکندولوژیک و پاسخ آن ایجاد نمیولوژیک و پاسخ آن ایجاد نمیاین تغییررنگ، اشکالی در عملکرد اندیکاتور بیاین تغییررنگ، اشکالی در عملکرد اندیکاتور بی. . به خاطر تغییررنگ قند داخل مایع محیط کشت استبه خاطر تغییررنگ قند داخل مایع محیط کشت است

را را   توصیه بر این است که در حین انکوباسیون نیز چندین بار وضعیت اندیکاتورتوصیه بر این است که در حین انکوباسیون نیز چندین بار وضعیت اندیکاتور))، رنگ ویال را مشاهده کنید ، رنگ ویال را مشاهده کنید انکوباسیونانکوباسیونپس از پایان زمان پس از پایان زمان   ((55

یعنی بنفش شفاف یعنی بنفش شفاف ))  تغییر نکندتغییر نکند  SStteerriiccoolloorr--TTeessttدر صورتی که رنگ ویال در صورتی که رنگ ویال   (.(.بازرسی نمایید تا در صورت مثبت شدن زودتر مطلع شویدبازرسی نمایید تا در صورت مثبت شدن زودتر مطلع شوید

کدر شده باشد و یا کدر شده باشد و یا ، فرآیند استریلیزاسیون مورد تایید است و در صورتی که رنگ آن ، فرآیند استریلیزاسیون مورد تایید است و در صورتی که رنگ آن ((باشد یا اگر کاراملی بوده است، کاراملی مانده باشدباشد یا اگر کاراملی بوده است، کاراملی مانده باشد

    ..مشکل را برطرف نماییدمشکل را برطرف نمایید  ،،ز بکارگیری دوباره دستگاهز بکارگیری دوباره دستگاهپیش اپیش او باید و باید به زردی یا طالیی بگراید، صحت فرآیند استریلیزاسیون مشکوک است به زردی یا طالیی بگراید، صحت فرآیند استریلیزاسیون مشکوک است 

  . . نتایج پایش، یادداشت نماییدنتایج پایش، یادداشت نمایید  در دفتر بایگانیدر دفتر بایگانی  نتیجه انکوباسیون رانتیجه انکوباسیون را  ((66

  . . زا نیستندزا نیستندگرچه اسپورهای مورداستفاده بیماریگرچه اسپورهای مورداستفاده بیماری  ..امحا نماییدامحا نماییدها ها به همراه زبالهبه همراه زبالهزباله زباله دستگاه بیخطرساز دستگاه بیخطرساز   را دررا در  ویالویالدر صورت مثبت بودن، در صورت مثبت بودن،   ((77
 

 را از همان جعبه و شماره الت، بدون این که پک و استریل نمایید، درون انکوباتور با دمای  ویال شاهدبرای بررسی صحت خود اندیکاتورها، : کنترل مثبت
 .مورد تایید است صحت اندیکاتور، انکوباتور، و روش کار کاربر، یا بنفش کدر به زردگراد قرار دهید، در صورت تغییر رنگ بنفش درجه سانتی 62تا  55
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