
 

 

  SSTTEERRIIMM  PPCCDD  TTEESSTT  لهستانیلهستانیساخت کمپانی ساخت کمپانی   شیمیاییشیمیایی  اندیکاتوراندیکاتوریک یک  IInnffoorrmmeerr  MMeedd   استاندارداستانداردطبق طبق که که است است  IISSOO1111114400   به منظور به منظور و و

    ..شودشوداستفاده در پایش فرآیند استریلیزاسیون بخار تولید میاستفاده در پایش فرآیند استریلیزاسیون بخار تولید می

   گراد استگراد استدرجه سانتیدرجه سانتی  0101تا تا   0101شرایط دمایی نگهداری این محصول از شرایط دمایی نگهداری این محصول از..    

  نمایید و در زمان الزم آن را خارج و استفاده کنیدنمایید و در زمان الزم آن را خارج و استفاده کنیدرا در پاکت خود یا در فضایی بسته و تمیز نگهداری را در پاکت خود یا در فضایی بسته و تمیز نگهداری   اندیکاتورهااندیکاتورها . .  

  خال خال پیشپیش  برای انواع استریالیزر بخاربرای انواع استریالیزر بخارک اندیکاتور چالش فرآیند ک اندیکاتور چالش فرآیند به عنوان یبه عنوان ی  این محصولاین محصول((PPrree--VVaaccuuuumm   یا یاDDyynnaammiicc  AAiirr  RReemmoovvaall ) ) و و
  ..شودشودقرار داده میقرار داده می  PPrroocceessss  CChhaalllleennggee  DDeevviicceeیا یا   PPCCDDاین اندیکاتور در داخل این اندیکاتور در داخل   ..کاربرد داردکاربرد دارد  ))یا فلشیا فلش  IIUUSSSS))استفاده فوری استفاده فوری 

    ی که به عنوان اندیکاتور چالش یا ی که به عنوان اندیکاتور چالش یا هایهایاندیکاتوراندیکاتور  دقت شوددقت شود  ..کاربرد داردکاربرد دارد  گرادگراددرجه سانتیدرجه سانتی  020020  وو  030030  ییهاهادمادمادر در اندیکاتور شیمیایی اندیکاتور شیمیایی   ایناین
  (. (. بسته به تولیدکنندهبسته به تولیدکننده))هستند هستند   66یا یا   55تیپ تیپ جزو جزو   IISSOO1111114400فصل اول فصل اول بندی بندی بندی یا کالسبندی یا کالسد، طبق تیپد، طبق تیپننشوشواستفاده میاستفاده میبخار بخار پی سی دی پی سی دی 

  کیفیت و خلوص مناسب، اگر دمای آن مناسب باشد و زمان کافی طی شود، ماده اصلی اندیکاتور تغییر رنگ کیفیت و خلوص مناسب، اگر دمای آن مناسب باشد و زمان کافی طی شود، ماده اصلی اندیکاتور تغییر رنگ   در صورت وجود بخار دارایدر صورت وجود بخار دارای
  (. (. وجود بخار، دما، زمانوجود بخار، دما، زمان))خواهد داد خواهد داد 

     ه ه این اطالعات شامل تاریخ استریلیزاسیون، شماره یا کد استریالیزر، و شماراین اطالعات شامل تاریخ استریلیزاسیون، شماره یا کد استریالیزر، و شمار. . شودشود  ثبتثبتالزم است که اطالعات سیکل استریلیزاسیون الزم است که اطالعات سیکل استریلیزاسیون
با استفاده از لیبل یا با استفاده از لیبل یا   ،،در استریالیزردر استریالیزر  PPCCDDو قراردادن و قراردادن این اطالعات لحظات پیش از بارگذاری این اطالعات لحظات پیش از بارگذاری ثبت ثبت است که است که   بهتربهتر. . استریالیزر استاستریالیزر استسیکل سیکل 

  . . نوشتن بر روی اندیکاتور انجام شود تا در پایان سیکل، نتایج پایش برای هر دستگاه مشخص باشندنوشتن بر روی اندیکاتور انجام شود تا در پایان سیکل، نتایج پایش برای هر دستگاه مشخص باشند

  تواند استفاده شودتواند استفاده شودمیمیبایگانی بایگانی   هایهایر برگهر برگهدد  ضمیمه کردنضمیمه کردندر صورت لزوم برای در صورت لزوم برای   چسب پشت اندیکاتورچسب پشت اندیکاتور . .  

 
  ..بنویسیدبنویسید  روی اندیکاتور پی سی دیروی اندیکاتور پی سی دیبا قلم مخصوص با قلم مخصوص سیکل را سیکل را آن آن های مختلف در چمبر استریالیزر، اطالعات های مختلف در چمبر استریالیزر، اطالعات زمان بارگذاری پکزمان بارگذاری پک  دردر  ((00
و به ویژه روزنه ورود و و به ویژه روزنه ورود و   PPCCDDالزم است دقت شود روی خود الزم است دقت شود روی خود . . را در نقطه سرد چمبر قرار دهیدرا در نقطه سرد چمبر قرار دهید  PPCCDDبگذارید و بگذارید و   PPCCDDاندیکاتور را داخل اندیکاتور را داخل   ((22

  . . خروج هوا و بخار آن، پک یا چیزی قرار نگرفته باشدخروج هوا و بخار آن، پک یا چیزی قرار نگرفته باشد

  
  
   نقطه سرد یا نقطه سرد یاCCoolldd  PPooiinntt   یا یاWWoorrsstt  LLooccaattiioonn  باشد، مگر این که باشد، مگر این که ترین طبقه چمبر و بر باالی نقطه خروجی بخار و آب میترین طبقه چمبر و بر باالی نقطه خروجی بخار و آب میفرض در پایینفرض در پایینبه صورت پیشبه صورت پیش

کند و قراردادن آن در نقطه کند و قراردادن آن در نقطه سازی میسازی میترین شرایط را شبیهترین شرایط را شبیهسختسخت  PPCCDDساختار ساختار . . سازنده اتوکالو نقطه دیگری را به عنوان نقطه سرد تعیین کرده باشدسازنده اتوکالو نقطه دیگری را به عنوان نقطه سرد تعیین کرده باشد
  ..را خواهد دادرا خواهد داد  ترین پاسخ در پایشترین پاسخ در پایشترین و بهترین و بهسرد، سختسرد، سخت

  در داخل در داخل   55یا اندیکاتور شیمیایی تیپ یا اندیکاتور شیمیایی تیپ //ولوژیک وولوژیک ومکن است به همراه اندیکاتور بیمکن است به همراه اندیکاتور بیمم  پی سی دیپی سی دیی ی اندیکاتور شیمیایاندیکاتور شیمیایPPCCDD  مثال در مثال در . . قرار داده شودقرار داده شود
هایی که سیکل حاوی هایی که سیکل حاوی در زماندر زمان. . گیرندگیرندقرار میقرار می  PPCCDDشود، عمال این دو اندیکاتور همزمان در داخل شود، عمال این دو اندیکاتور همزمان در داخل روزهایی که پایش بیولوژیک روتین هفتگی انجام میروزهایی که پایش بیولوژیک روتین هفتگی انجام می

  . . نیز اضافه خواهد شدنیز اضافه خواهد شد  55ایمپلنت است، اندیکاتور شیمیایی تیپ ایمپلنت است، اندیکاتور شیمیایی تیپ 

با انتخاب برنامه مناسب، چرخه با انتخاب برنامه مناسب، چرخه و و ، ، توجه به ظرفیت کاری اتوکالوتوجه به ظرفیت کاری اتوکالوضمن ضمن را طبق دستورالعمل سازنده دستگاه آماده کنید و را طبق دستورالعمل سازنده دستگاه آماده کنید و   استریالیزراستریالیزر  ((33
    ..استریلیزاسیون را آغاز نماییداستریلیزاسیون را آغاز نمایید

و پاسخ آن را تفسیر نمایید و و پاسخ آن را تفسیر نمایید و   اندیکاتور را به آرامی خارج کنیداندیکاتور را به آرامی خارج کنید  ،،PPCCDDبدون ضربه زدن به بدون ضربه زدن به ، ، PPCCDDشدن شدن پس از خنک پس از خنک در پایان سیکل، در پایان سیکل،   ((00

  ..های پایش روزانه دستگاه، بایگانی کنیدهای پایش روزانه دستگاه، بایگانی کنیداندیکاتور را در برگهاندیکاتور را در برگه
  

   در صورتی در صورتی . . زامی استزامی استــالال  به کاربرانبه کاربرانآموزش تفسیر پاسخ اندیکاتور آموزش تفسیر پاسخ اندیکاتور  

  . . صورتی به رنگ مشکی تغییر خواهد کردصورتی به رنگ مشکی تغییر خواهد کرد  رنگ مستطیلرنگ مستطیل  درست باشد،درست باشد،  ی بخار، دمای بخار، و زمانی بخار، دمای بخار، و زمانوضعیت پارامترهاوضعیت پارامترهاکه که 

  ها در چمبر، ها در چمبر، تواند شامل اشتباه در روش چینش پکتواند شامل اشتباه در روش چینش پکخطاهای دیگر میخطاهای دیگر می. . ناشی از خرابی دستگاه نباشدناشی از خرابی دستگاه نباشد  شده ممکن استشده ممکن استکل انجامکل انجامصحیح نبودن سیصحیح نبودن سی
و اشکال در کمیت و و اشکال در کمیت و ، ، ((چرخهچرخه))برنامه برنامه   عملیاتی استریالیزر، انتخاب نادرست ترکیب وسایل، خـطا در انتـخاب نوععملیاتی استریالیزر، انتخاب نادرست ترکیب وسایل، خـطا در انتـخاب نوع  کاری یاکاری یا  چینش بیش از ظرفیتچینش بیش از ظرفیت

  . . شده باشدشده باشدکیفیت بخار استفادهکیفیت بخار استفاده

   اگر در پایان سیکل، اندیکاتور داخل اگر در پایان سیکل، اندیکاتور داخلPPCCDDدهد که بخار ورودی استریالیزر، مناسب نیست و باید وضعیت آن بررسی شوددهد که بخار ورودی استریالیزر، مناسب نیست و باید وضعیت آن بررسی شود، مرطوب باشد، نشان می، مرطوب باشد، نشان می ، ،
البته این به شرطی است که وضعیت البته این به شرطی است که وضعیت . . های اتصاالت ممکن است بخار را دارای قطرات آب کرده باشندهای اتصاالت ممکن است بخار را دارای قطرات آب کرده باشندیعنی مولد بخار داخلی یا دیگ بخار یا لولهیعنی مولد بخار داخلی یا دیگ بخار یا لوله

های چمبر های چمبر دیوارهدیوارهکن متناسب با چینش باشد، کن متناسب با چینش باشد، زمان مرحله خشکزمان مرحله خشکسنگینی کل بار چمبر رعایت شده باشد، سنگینی کل بار چمبر رعایت شده باشد، در چمبر درست باشد، در چمبر درست باشد،   PPCCDDها و ها و چینش پکچینش پک
  . . توری خروجی بخار و آب کامال تمیز باشدتوری خروجی بخار و آب کامال تمیز باشدپمپ خال به درستی کار کند، پمپ خال به درستی کار کند، تمیز باشد، تمیز باشد، 
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