
 

 

 DDrryy  HHeeaatt  CChheemmiiccaall  IInnddiiccaattoorr  SSttrriipp  امریکایی ساخت کمپانی حرارت خشک  4)کالس(شیمیایی تیپ اندیکاتور یک

CCrroosssstteexx  SSPPSSmmeeddiiccaall   استانداردهايطبق AAMI و ISO11140 است. 

 شودمی آوري جوهر ایمن و دوستدار محیط زیست تولیداین محصول با فن. 

  این محصولmm115  است )فور یا آون(استریالیزر حرارت خشک صحت عملکرد جهت بررسی. 

  کندوجود این خطا را کشف می زمان درست جهت فرآیند استریلیزاسیون نباشد، اندیکاتور یا/دما ودر صورتی که دستگاه داراي. 

 این اندیکاتور شیمیایی بدون سرب و لتکس است. 

 این تغییر رنگ کامال پایدار و بدون تغییر خواهد مانداي است و تغییر رنگ این اندیکاتور شیمیایی از نارنجی به قهوه. 

 پایش قابل استفاده است و براي رآیند استریلیزاسیون حرارت خشکفبراي  کند ودو متغیر دما و زمان را پایش می این محصول 

 .هاي استریلیزاسیون کاربردي نداردسایر روش

  گراد باشددرجه سانتی 30ا ت 15نگهداري این محصول پیش از استفاده باید در دماي. 

 ،شته شوندنگه دا اصلیبندي پیش از استفاده، همواره در بسته اندیکاتورها. 
  

 
پک قرار هر اي از اندیکاتور داخلی باید در نقطه(قرار داده شود که الزم است استریل گردد اندیکاتور شیمیایی باید در هر بسته یا پک  )1

 ). رسدبه آن نقطه میو دیرتر تر سخت ،حرارتداده شود که 

. قرار داده شود تا بررسی صحت عملکرد فرآیند به چالش الزم کشیده شود "تست پک"یا همان  PCDتواند در یک اندیکاتور نیز می )2

 .تواند بر اساس راهنمایی سازنده استریالیزر یا یک بخشنامه و استاندارد ساخته شودمی "تست پک"

یا در محل مخصوص مانند تسمه نقاله یا موارد مشابه در انواع (درون چمبر استریالیزر  رعایت نکات چینشهاي مختلف را با پک )3

 .ترین نقطه بر اساس توصیه سازنده استریالیزر بگذاریدرا نیز در سخت "تست پک". قرار دهید) استریالیزرهاي حرارت خشک

بسته به نوع استریالیزر حرارت خشک، آماده استفاده بودن (استفاده کنید  يهآماد ازنده آن،را طبق دستورالعمل ساستریالیزر دستگاه  )4

  ).سازي باشد و سپس چینش در چمبرممکن است در برخی استریالیزرها، ابتدا آماده. متفاوت خواهد بود

  . دستگاه را آغاز نماییداستریلیزاسیون ها، چرخه بندي پکاستریلیزاسیون با توجه به نوع وسایل و مواد و بستهبا انتخاب برنامه  )5

 را از  هاآن، "تست پک"ها و پک پس از خنک شدن و در انتهاي سیکل  )6

  را بیرون بیاورید و وضعیت  "تست پک" اندیکاتور دستگاه خارج کنید و 

پک و تصمیم به استفاده از آن، رنگ هر ها نیز در زمان بازکردن وسایل و مواد داخل پکنهایی کاربر . اندیکاتور را مشاهده کنید رنگ

  . نماید تا اطمینان یابد وسایل و مواد داخل پک، استریل و قابل استفاده هستندمیرا بررسی   یداخلاندیکاتور 

تغییر در صورتی که  .مورد تایید استاز دید اندیکاتور ، صحت عملکرد دستگاه اي شده استقهوه )ها( اندیکاتوردر صورتی که رنگ 

شده در آن سیکل، هاي قرار دادهیش از استفاده دوباره، برطرف شود و پک، بایستی مشکل دستگاه پاي رخ نداده استبه قهوه رنگ

 . گرفته شود برگردانده و بررسی شوند تا تصمیم درست جهت ادامه کار

  دقت کنید انتخاب وسایل و  .ممکن است از ایرادهاي مختلفی ناشی شودریلیزاسیون حرارت خشک سیکل استیک موفق نبودن

گزارش نقطه قرار هر اندیکاتور . موادي که قرار است با این روش استریل شوند، با تایید سازنده آن وسایل و مواد انجام شود

  . وح داخلی وسایل نخواهد داددهد و اطالعاتی از سایر نقاط چمبر و سطگرفتنش را به کاربر می
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