
 

 

 

  CCoonnttaacctt  LLaabbeell  AApppplliiccaattoorr امریکاییامریکاییکمپانی کمپانی از از   محصولمحصول  یکیک  CCrroosssstteexx  SSPPSSmmeeddiiccaall   های های به منظور چاپ و الصاق لیبلبه منظور چاپ و الصاق لیبلاست که است که

  . . شودشودمستطیلی شکل این کمپانی استفاده میمستطیلی شکل این کمپانی استفاده می

  شودشودزن وزن سبکی دارد و طراحی آن طوری است که لیبل در آن جمع نمیزن وزن سبکی دارد و طراحی آن طوری است که لیبل در آن جمع نمیاین لیبلاین لیبل..  

  0303   شودشودزن تولید میزن تولید میبا طراحی مختلف برای این لیبلبا طراحی مختلف برای این لیبلنوع لیبل نوع لیبل . .  

  کنندکنندها بدون لتکس هستند و ایجاد حساسیت نمیها بدون لتکس هستند و ایجاد حساسیت نمیاین لیبلاین لیبل . .  

  زن بسیار ساده استزن بسیار ساده استقراردادن لیبل در این لیبلقراردادن لیبل در این لیبل . .  

  آن تعویض شودآن تعویض شود  ((کارتریجکارتریج))  زن، الزم است پد جوهریزن، الزم است پد جوهریدر صورت اتمام جوهر لیبلدر صورت اتمام جوهر لیبل . .  

  شودشوداستفاده میاستفاده می  و وسایلو وسایل  فرآیند استریلیزاسیون بر روی پکفرآیند استریلیزاسیون بر روی پکها به منظور ثبت اطالعات الزم ها به منظور ثبت اطالعات الزم این لیبلاین لیبل . .  

   دهددهدبه کاربر میبه کاربر میشده را شده را استریلاستریل  ها یا وسایلها یا وسایلها امکان رهگیری یا ردیابی پکها امکان رهگیری یا ردیابی پکاین لیبلاین لیبلاطالعات اطالعات . .  

   در صورتی که نیاز به در صورتی که نیاز بهRReeccaallll  آوردآوردیا بازخوانی پیش بیاید، لیبل رهگیری امکان آن را به وجود مییا بازخوانی پیش بیاید، لیبل رهگیری امکان آن را به وجود می  .  .  

    مخصوص بخار و اتیلن اکساید و پالسما پراکسید هیدروژنمخصوص بخار و اتیلن اکساید و پالسما پراکسید هیدروژن/ / مخصوص بخار و اتیلن اکسایدمخصوص بخار و اتیلن اکساید: : شوندشوندنوع تولید مینوع تولید میها در دو ها در دو لیبللیبل  
 

 

 

    ..قرار دهیدقرار دهیدزن زن رول لیبل را در لیبلرول لیبل را در لیبل  ((11

  استاست  ییــل آمده است، از نوعل آمده است، از نوعــاز است، این لیبل که در این شکاز است، این لیبل که در این شکــاس نیاس نیــل بر اسل بر اســانتخاب نوع لیبانتخاب نوع لیب  

  تیپ یکتیپ یکاندیکاتور کالس یا اندیکاتور کالس یا . . رآیند بخار و اتیلن اکساید داردرآیند بخار و اتیلن اکساید داردمخصوص فمخصوص فتیپ یک تیپ یک که اندیکاتور که اندیکاتور 

  ، و وضعیت، و وضعیتدهد پک یا وسایل مورد فرآیند استریلیزاسیون قرار گرفته اند یا خیردهد پک یا وسایل مورد فرآیند استریلیزاسیون قرار گرفته اند یا خیرفقط نشان میفقط نشان می

  (. (. برای داخل پک، نیاز به اندیکاتور داخلی هم وجود داردبرای داخل پک، نیاز به اندیکاتور داخلی هم وجود دارد))دهد دهد استریلیتی داخل پک را نشان نمیاستریلیتی داخل پک را نشان نمی

  زنی متناسب نیستزنی متناسب نیستلیبللیبلبرند برند رول لیبل، لزوما با هر رول لیبل، لزوما با هر   ن باید سازگار باشد، هر نوعن باید سازگار باشد، هر نوعززلیبل با لیبللیبل با لیبل. . در قرار دادن رول لیبل، به جهت آن توجه نماییددر قرار دادن رول لیبل، به جهت آن توجه نمایید..  

   را از مان آرتا سالمت بخواهیدرا از مان آرتا سالمت بخواهیدلیبل لیبل در صورت ورود پرسنل جدید، آموزش نحوه قراردادن رول در صورت ورود پرسنل جدید، آموزش نحوه قراردادن رول . .  

  ..پروتکل توافقی مرکز تنظیم نماییدپروتکل توافقی مرکز تنظیم نماییداعداد و کاراکترها را بر اساس اعداد و کاراکترها را بر اساس   ((22

  کاراکتر را داردکاراکتر را دارد  1111زن امکان تنظیم زن امکان تنظیم این لیبلاین لیبل..  

  : : ها را وارد کردها را وارد کردتوان به این شکل، کدها و تاریختوان به این شکل، کدها و تاریخمیمی  به عنوان یک نمونه فرضی،به عنوان یک نمونه فرضی،

  ((بیست و سوم بهمن ماهبیست و سوم بهمن ماه))  11112233: : تاریخ استریل کردنتاریخ استریل کردنمثال مثال 
  0066: : کد یا شماره استریالیزرکد یا شماره استریالیزرمثال مثال 

  0044: : مثال در چندمین سیکل این استریالیزرمثال در چندمین سیکل این استریالیزر

  ((بیست و سوم اسفندماهبیست و سوم اسفندماه))  11222233: : انقضای استریلیتیانقضای استریلیتیمثال مثال 

  0000: : بارگذاری چمبربارگذاری چمبرمسئول مسئول مثال کد کاربر مثال کد کاربر 

  تواند بر اساس پروتکل مرکز، برای موارد دیگر استفاده شود، یا همین موارد به شکل دیگری تنظیم شوندتواند بر اساس پروتکل مرکز، برای موارد دیگر استفاده شود، یا همین موارد به شکل دیگری تنظیم شوندباقی کاراکترهای خالی موجود میباقی کاراکترهای خالی موجود می..  

  . . خواهد بودخواهد بود  یا وسیلهیا وسیله  شود که قابل الصاق بر روی پکشود که قابل الصاق بر روی پکبر روی لیبل چاپ و سپس لیبل خارج میبر روی لیبل چاپ و سپس لیبل خارج می  زن، این اطالعاتزن، این اطالعاتفشردن دسته لیبلفشردن دسته لیبلبا با   ((00
  

  دلیل این که متون دلیل این که متون . . شماره سیکل استریالیزرشماره سیکل استریالیزر/ / کد استریالیزرکد استریالیزر/ / تاریخ استریلیزاسیونتاریخ استریلیزاسیون: : الصاق یا مرتبط گرددالصاق یا مرتبط گردد  یا وسایلیا وسایل  نوع اطالعات باید به پکنوع اطالعات باید به پک  00کم کم دستدست

اند، همگی دارای اند، همگی دارای وسایلی که در یک سیکل استریل شدهوسایلی که در یک سیکل استریل شدهها یا ها یا پکپکدانند این است که در صورت نیاز به بازخوانی، تمام دانند این است که در صورت نیاز به بازخوانی، تمام اطالعات را الزامی میاطالعات را الزامی می  00این این  ستانداردستاندارداا

یعنی همه یعنی همه . . ندنداایعنی همگی در یک تاریخ مشخص، در یک استریالیزر مشخص، و در یک سیکل مشخص استریل شدهیعنی همگی در یک تاریخ مشخص، در یک استریالیزر مشخص، و در یک سیکل مشخص استریل شده. . منحصر به فرد هستندمنحصر به فرد هستند اطالعاتاطالعات  00این این 

  . . سیکل، دارای یک پالک یا لیبل یا اطالعات یکسان هستندسیکل، دارای یک پالک یا لیبل یا اطالعات یکسان هستند یکیک  ها یا وسایلها یا وسایلپکپک

  ید اضافه شودید اضافه شوداضافه کردن اطالعات دیگر مانند کد کاربر و تاریخ انقضا و سایر موارد، برای انجام بازخوانی نیاز نیست، اما بر اساس الزامات مرکز بااضافه کردن اطالعات دیگر مانند کد کاربر و تاریخ انقضا و سایر موارد، برای انجام بازخوانی نیاز نیست، اما بر اساس الزامات مرکز با . .  

   پوستر نکات پوستر نکاتRReeccaallll   برخی دالیل نیاز به بازخوانی و روش اجرای آن آمده استبرخی دالیل نیاز به بازخوانی و روش اجرای آن آمده است  ها،ها،که در آنکه در آن  از سایت مان آرتا سالمت قابل دانلود استاز سایت مان آرتا سالمت قابل دانلود استو گاهنامه آن و گاهنامه آن . .  

  سایت شرکت موجود استسایت شرکت موجود استاطالعات آن در وباطالعات آن در وب  ..باشدباشدبل استفاده توسط کاربران میبل استفاده توسط کاربران میقاقاکاراکتری نیز از محصوالت مشابه است که کاراکتری نیز از محصوالت مشابه است که   2323زن نوع زن نوع لیبللیبل . .    
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