 Steridry-Test یه ًشاًگز بیَلَصیىی ساخت ووپاًی ایتالیایی  LTAاست وِ حاٍی اسپَرّای باسیلَس سَبتیلیس ًَع niger

ٍ  ATCC 9372بِ همذار  01بِ تَاى  6یا بِ اصطالح  6Logهیباشذ.
 ایي ًشاًگز سوی ًیست ٍ ّیچگًَِ آلَدگی در هحیط ًگْذاری ٍ هحل استفادُ ایجاد ًویوٌذ.
 پس اس استفادُ اس ٍیال ،در صَرتی وِ ًیاس بِ ًگْذاری آى ًذاریذ ،آى را در دستگاُ اهحا وٌیذ.
ٍ یال را در دهای اتاق یا یخچال ًگْذاری ًواییذ ،البتِ در دهای سیز  ٍ 4باالتز اس  01درجِ ساًتیگزاد لزار ًگیزد.
 اسپَرّای ایي ًشاًگز تا سهاى 01تا 01دلیمِ در دهای 071تا 081درجِ ساًتیگزاد سًذُ خَاٌّذ هاًذ (یؼٌی در دهای بیشتز یا
سهاى بیشتز اس بیي خَاٌّذ رفت) .ایي اًذیىاتَر در دستگاُ استزیالیشر حزارت خشه یا فَر لابل استفادُ است.
 دفؼات استفادُ اس ًشاًگزّای بیَلَصیه بستِ بِ شزایط ٍ الشاهات است (با تَجِ بِ استاًذاردّای اػتباربخشی بیوارستاًی ،ایي
تست بِ صَرت رٍساًِ یا حذاوثز ّفتگی جْت استزیالیشرّا تَصیِ هیشَد).
ّ ویشِ ًشاًگز را در هحلی لزار دّیذ وِ بِ لحاظ استزیلیشاسیَى ،بحزاًی است ،یؼٌی در ًمطِ یا ًماطی وِ همذار یا یىٌَاختی
حزارت هوىي است درست ًباشذ.

 )0ایي اًذیىاتَر بیَلَصیه دارای دٍ ٍیال است وِ یىی حاٍی هحیط وشت صَرتی رًگ است ٍ دیگزی دارای اسپَرّا.
ٍیالی را وِ حاٍی اسپَرّا است (بِ تؼذاد هَرد ًظز) در استزیالیشر لزار دّیذ.
 )0چزخِ واری دستگاُ را طبك دستَرالؼول ساسًذُ آى آغاس ًواییذ.
 )0پس اس پایاى سیىل استزیلیشاسیَىٍ ،یال  Steridry-Testحاٍی اسپَرّا را با احتیاط بزداریذ ٍ پس اس خٌه شذى ،در شزایط
آسپتیه ٍ با استفادُ اس ٍسایل استزیل ،دیسه اسپَر را درٍى ٍیال دارای هحیط وشت لزار دّیذ .حال ٍیالی وِ اوٌَى حاٍی
هحیط وشت ٍ دیسه اسپَر است را بزای هذت سهاى  48ساػت در دهای  03درجِ ساًتیگزاد داخل اًىَباتَر لزار دّیذ.
 )4پس اس پایاى سهاى هَرد ًظز ،رًگ ٍیال را هشاّذُ وٌیذ .در صَرتی وِ رًگ صَرتی ٍیال  Steridry-Testتغییز ًىٌذ ،فزآیٌذ
استزیلیشاسیَى هَرد تاییذ است ٍ در صَرتی وِ رًگ آى وذر شذُ باشذ ٍ یا بِ سردی بگزایذ ،صحت فزآیٌذ استزیلیشاسیَى
هشىَن است ٍ در صَرتی وِ اس ٍیال شاّذ استفادُ ًىزدُایذ ٍ اس صحت خَد ٍیال اطویٌاى ًذاریذ ،با یه ٍیال دیگز فزآیٌذ را
دٍبارُ آسهَى وٌیذ .در صَرتی وِ اس سالهت اًذیىاتَر بیَلَصیه استفادُشذُ ٍ ػولىزد آسهَى اطویٌاى داریذ ،پیش اس
بىارگیزی دٍبارُ دستگاُ هشىل دستگاُ را بزطزف ًواییذ .در صَرتی وِ رًگ صَرتی ٍیال بِ جای سرد رًگ شذى ،وذر ّن
شذُ باشذً ،شاى هیدّذ فزآیٌذ استزیلیشاسیَى واهلی بز رٍی اسپَرّا اًجام ًشذُ است.
 )3در صَرتی وِ ًیاس بِ بایگاًی وزدى ًذاریذٍ ،یال هثبت را در درٍى دستگاُ استزیالیشر اهحا ًواییذ.
 )6در صَرت هثبت شذى اًذیىاتَر بیَلَصیه ٍ در صَرتی وِ ایي هثبت شذى ًاشی اس هشىل استزیالیشر است ،پس اس رفغ هشىل
استزیالیشر ،در سِ سیىل هتَالی بؼذی اس اًذیىاتَر بیَلَصیه جْت اطویٌاى اس رفغ هشىل استفادُ وٌیذ.
 بزای بزرسی صحت خَد اًذیىاتَرّا ،دیسه اسپَر ٍیال شاّذ را اس ّواى جؼبِ ٍ شوارُ الت ،بذٍى ایي وِ درٍى استزیالیشر ٍ در
هؼزض فزآیٌذ استزیلیشاسیَى لزار دّیذ ،درٍى ٍیال هحـیط وشت آى بگذاریذ ٍ  48ساػت درٍى اًىَباتَر با دهای  03درجِ
ساًتیگزاد لزار دّیذ ،در صَرت تغییز رًگ صَرتی بِ سرد ٍ ،یا وذرشذى رًگ صَرتیٍ ،یال شاّذ هَرد تاییذ است.
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