
 

 

  IInnssttrruummeenntt  IInnssppeeccttiioonn  MMaaggnniiffiieerr  امریکاییامریکاییکمپانی کمپانی   محصولمحصول  بینبینذرهذرهیک یک  SSTTEERRIISS  IIMMSS  استاست  

  . . شودشودمیمی  تولیدتولید  IInnssppeeccttiioonnیا یا   بازرسی کردنبازرسی کردنبرای برای که که 

   شودشودمیمیاستفاده استفاده   بندیبندیپیش از بستهپیش از بسته//مختلف پس از شستشومختلف پس از شستشو  ها و وسایلها و وسایلابزارابزار  بازرسیبازرسیاز این محصول برای از این محصول برای . .  

   های های از طریق نور المپاز طریق نور المپنور این محصول نور این محصولLLEEDD  کندکندشود و گرمایی برای کاربر ایجاد نمیشود و گرمایی برای کاربر ایجاد نمیتامین میتامین می . .  

  نیز قابل استفاده استنیز قابل استفاده است  دارنددارند  کارهایی که نیاز به بزرگنمایی و نور کافیکارهایی که نیاز به بزرگنمایی و نور کافیجهت جهت   این محصولاین محصول..    
   دهددهددید خوبی به کاربر میدید خوبی به کاربر می  شعاعشعاعلنز این محصول بسیار بزرگ است و لنز این محصول بسیار بزرگ است و . .  

   درصد استدرصد است5555درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی کمتر از درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی کمتر از   0404تا تا   55دمای مناسب استفاده از این محصول، از منفی دمای مناسب استفاده از این محصول، از منفی . .  

  ،کندکندبندی ممکن میبندی ممکن میو نورکافی را پیش از بستهو نورکافی را پیش از بستهبا چشم مسلح با چشم مسلح بازرسی ابزار بازرسی ابزار   این محصول،این محصول . .  

  تشخیص تشخیص   برایبرایدهد، دهد، ابزار توسط پرسنل کاهش میابزار توسط پرسنل کاهش میبین چراغدار، خطای ناشی از چشم غیرمسلح را در زمان بازرسی کردن بین چراغدار، خطای ناشی از چشم غیرمسلح را در زمان بازرسی کردن استفاده از ذرهاستفاده از ذره
  . . استفاده نموداستفاده نمودبین چراغدار بین چراغدار ذرهذره  ید ازید ازهای ابزار، باهای ابزار، باهای کوچک و آسیبهای کوچک و آسیبآلودگیآلودگی

   و آلودگی غیرقابل و آلودگی غیرقابل ( ( مرئیمرئی))بر روی سطوح خارجی و داخلی ابزار دو نوع آلودگی احتمال دارد باقی مانده باشد؛ آلودگی قابل مشاهده بر روی سطوح خارجی و داخلی ابزار دو نوع آلودگی احتمال دارد باقی مانده باشد؛ آلودگی قابل مشاهده
رسی این که پس از فرآیند شستشو، آلودگی قابل مشاهده بر روی ابزار باقی نمانده باشد، از اندیکاتورهای رسی این که پس از فرآیند شستشو، آلودگی قابل مشاهده بر روی ابزار باقی نمانده باشد، از اندیکاتورهای برای بربرای بر(. (. نامرئینامرئی))مشاهده مشاهده 

بین مجهز به چراغ و بین مجهز به چراغ و چنین تجهیزاتی مانند ذرهچنین تجهیزاتی مانند ذرهشود و همشود و هممخصوص آن فرآیند، مانند اندیکاتورهای مخصوص دستگاه واشینگ، استفاده میمخصوص آن فرآیند، مانند اندیکاتورهای مخصوص دستگاه واشینگ، استفاده می
پروتئین به عنوان پروتئین به عنوان معموال از معموال از   نیزنیز  برای بررسی آلودگی غیرقابل مشاهدهبرای بررسی آلودگی غیرقابل مشاهده. . شودشودبه کار گرفته میبه کار گرفته میبرای بازرسی ابزار برای بازرسی ابزار ( ( BBoorreessccooppee))بوراسکوپ بوراسکوپ 

  . . شودشودشاخص استفاده میشاخص استفاده می

   و درخواست خدمات از شرکت انجام گیردو درخواست خدمات از شرکت انجام گیرد  نماییدنماییدخودداری خودداری   در صورت وجود خرابی در هر یک از قطعات محصول، از دستکاری آندر صورت وجود خرابی در هر یک از قطعات محصول، از دستکاری آنلطفا لطفا . .  
  

   
  . . از پوشش ایمنی الزم در زمان کار با ابزار، به منظور محافظت شخصی، استفاده نماییداز پوشش ایمنی الزم در زمان کار با ابزار، به منظور محافظت شخصی، استفاده نمایید  ((11

    ..نصب کنیدنصب کنیدیا هر جای مناسب دیگر یا هر جای مناسب دیگر به لبه میز به لبه میز   بین رابین راگیره ذرهگیره ذره  ((22
  

  ..بین را بر روی گیره قرار دهید تا محکم در سرجای خود قرار بگیردبین را بر روی گیره قرار دهید تا محکم در سرجای خود قرار بگیردذرهذره  ((33

  . . بین را تا حد الزم محکم نمایید تا صفحه در زاویه خود ثابت شودبین را تا حد الزم محکم نمایید تا صفحه در زاویه خود ثابت شودپیچ صفحه اصلی ذرهپیچ صفحه اصلی ذره  ((00

  . . بین را به برق وصل نمایید تا بتوانید از روشنایی آن نیز استفاده کنیدبین را به برق وصل نمایید تا بتوانید از روشنایی آن نیز استفاده کنیدذرهذره  ((55

  لوکس نوریلوکس نوری  24442444تا تا   14441444لوکس نوری و برای بازرسی دقیق لوکس نوری و برای بازرسی دقیق   14441444تا تا   544544محیط برای بازرسی کلی از محیط برای بازرسی کلی از ، روشنایی الزم ، روشنایی الزم AAAAMMII  SSTT7799طبق توصیه طبق توصیه 

  . . مورد نیاز استمورد نیاز است

    ..اصلیاصلی  بین و همچنین صفحهبین و همچنین صفحهتنظیم زاویه با بازوهای ذرهتنظیم زاویه با بازوهای ذرهتوان تنظیم کرد؛ توان تنظیم کرد؛ زاویه مناسب را در هر زمان به راحتی میزاویه مناسب را در هر زمان به راحتی می  ((66

  . . بین رو طوری بین صورت و دستان خود قرار دهید که به راحتی کار روتین خود را بتوانید انجام دهیدبین رو طوری بین صورت و دستان خود قرار دهید که به راحتی کار روتین خود را بتوانید انجام دهیدصفحه ذرهصفحه ذره  ((77

    ..بین گرفته شود تا اطمینان از تمیزبودن آن حاصل شودبین گرفته شود تا اطمینان از تمیزبودن آن حاصل شوداصلی ذرهاصلی ذرهموردنظر باید زیر صفحه موردنظر باید زیر صفحه و وسایل و وسایل ابزار ابزار   ((88

دیده، طبق دیده، طبق شود و ابزار آسیبشود و ابزار آسیبابزار آلوده به بخش شستشو برگردانده میابزار آلوده به بخش شستشو برگردانده میوسیله یا وسیله یا شود، شود، در صورتی که آلودگی یا آسیب مشاهده میدر صورتی که آلودگی یا آسیب مشاهده می  ((55

  . . شودشودپروتکل مرکز، با یک ابزار سالم تمیز تعویض میپروتکل مرکز، با یک ابزار سالم تمیز تعویض می

  

  بازرسیبازرسیبرای یک فرآیند شستشو و برای یک فرآیند شستشو و . . بندی به منظور اطمینان از تمیزبودن، سالم بودن، و خشک بودن بازرسی شوندبندی به منظور اطمینان از تمیزبودن، سالم بودن، و خشک بودن بازرسی شوندتمام وسایل و ابزار باید پیش از بستهتمام وسایل و ابزار باید پیش از بسته  

  . . مورد نیاز برای انجام این فرآیندمورد نیاز برای انجام این فرآیند  تجهیزاتتجهیزاتکافی، کافی،   آموزشآموزشکافی برای انجام این کار، کافی برای انجام این کار،   زمانزمان: : موفق، الزم هست این سه مورد در اختیار پرسنل باشدموفق، الزم هست این سه مورد در اختیار پرسنل باشد

  های استریل برای های استریل برای بندی آماده شدن پکبندی آماده شدن پکزمانزمان. . یابدیابدبین بین صورت و دستان کاهش میبین بین صورت و دستان کاهش میاز طریق مهارت یافتن در درست قراردادن ذرهاز طریق مهارت یافتن در درست قراردادن ذره  بازرسیبازرسی  زمان الزمزمان الزم

  ..استفاده، باید همواره با در نظر گرفتن زمان الزم برای بازرسی تعیین شوداستفاده، باید همواره با در نظر گرفتن زمان الزم برای بازرسی تعیین شود

  برای آشنایی با نقاط خاص و الزم برای بازرسی برای آشنایی با نقاط خاص و الزم برای بازرسی . . باید انجام شودباید انجام شوداز طریق شناخت ابزارها و وسایل و به ویژه نقاط مهم در بازرسی از طریق شناخت ابزارها و وسایل و به ویژه نقاط مهم در بازرسی   بازرسیبازرسی  آموزش الزمآموزش الزم

  . . شرکت مان آرتا سالمت استفاده نماییدشرکت مان آرتا سالمت استفاده نمایید  آموزشیآموزشی  هایهایتوانید از فلش کارتتوانید از فلش کارتابزارهای مختلف، میابزارهای مختلف، می
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