
 

 
  SSTTEERRIIMM  EEmmuullaattoorr66  لهستانیلهستانیساخت کمپانی ساخت کمپانی   66شیمیایی تیپ شیمیایی تیپ   اندیکاتوراندیکاتوریک یک  IInnffoorrmmeerr  MMeedd   استاندارداستانداردطبق طبق که که است است  IISSOO1111114400   به به و و

    ..شودشودمنظور استفاده در پایش فرآیند استریلیزاسیون بخار تولید میمنظور استفاده در پایش فرآیند استریلیزاسیون بخار تولید می

   استاستگراد گراد درجه سانتیدرجه سانتی  0101تا تا   0101شرایط دمایی نگهداری این محصول از شرایط دمایی نگهداری این محصول از..    

  گیرد، الزم است که آن را در پاکت خود یا در فضایی بسته و گیرد، الزم است که آن را در پاکت خود یا در فضایی بسته و از آن جایی که این اندیکاتور در داخل پک در کنار ابزار و وسایل قرار میاز آن جایی که این اندیکاتور در داخل پک در کنار ابزار و وسایل قرار می

  . . تمیز نگهداری کرد و در زمان الزم آن را خارج کرد و در داخل پک قرار دادتمیز نگهداری کرد و در زمان الزم آن را خارج کرد و در داخل پک قرار داد

  برای انواع استریالیزر بخار کاربرد داردبرای انواع استریالیزر بخار کاربرد داردشش شش ( ( کالسکالس))به عنوان یک اندیکاتور داخلی تیپ به عنوان یک اندیکاتور داخلی تیپ   این محصولاین محصول..    

  خال خال های پیشهای پیشاز این محصول به منظور بررسی وضعیت پارامترها در داخل پک در سیکلاز این محصول به منظور بررسی وضعیت پارامترها در داخل پک در سیکل((PPrree--VVaaccuuuumm   یا یاDDyynnaammiicc  AAiirr  RReemmoovvaall)) ، ،

  . . توان استفاده کردتوان استفاده کردمیمی  ))یا فلشیا فلش  IIUUSSSS))، استفاده فوری ، استفاده فوری ((NNیا کالس یا کالس   GGrraavviittyy))گراویتی گراویتی 

  درجه درجه   020020دمای دمای   دقیقه ودقیقه و  55گراد در گراد در درجه سانتیدرجه سانتی  030030  دمایدماینوع اول نوع اول : : کندکنداندیکاتور شیمیایی دو نوع ترکیب پارامتر را پایش میاندیکاتور شیمیایی دو نوع ترکیب پارامتر را پایش می  ایناین

  دقیقهدقیقه  2121در در گراد گراد درجه سانتیدرجه سانتی  020020دقیقه و دمای دقیقه و دمای   77گراد در گراد در درجه سانتیدرجه سانتی  030030نوع دوم دمای نوع دوم دمای / / دقیقهدقیقه  0505در در گراد گراد سانتیسانتی

   در صورت وجود بخار با کیفیت و خلوص مناسب، اگر دمای آن مناسب باشد و زمان کافی طی شود، ماده اصلی اندیکاتور تغییر رنگ در صورت وجود بخار با کیفیت و خلوص مناسب، اگر دمای آن مناسب باشد و زمان کافی طی شود، ماده اصلی اندیکاتور تغییر رنگ

  (. (. وجود بخار، دما، زمانوجود بخار، دما، زمان))خواهد داد خواهد داد 

  توان توان اسب را میاسب را میبر اساس نوع وسیله نوشتن بر روی اندیکاتور، نوع منبر اساس نوع وسیله نوشتن بر روی اندیکاتور، نوع من. . شودشودنشده تولید مینشده تولید میشده و لمینیتشده و لمینیتاین محصول در دو نوع لمینیتاین محصول در دو نوع لمینیت

  (. (. جوهر مورداستفاده همواره باید غیرسمی و ماندگار باشد و پخش نشودجوهر مورداستفاده همواره باید غیرسمی و ماندگار باشد و پخش نشود))انتخاب کرد انتخاب کرد 

  این اطالعات شامل تاریخ استریلیزاسیون، شماره یا کد استریالیزر، و این اطالعات شامل تاریخ استریلیزاسیون، شماره یا کد استریالیزر، و . . الزم است که اطالعات سیکل استریلیزاسیون به هر پک مرتبط شودالزم است که اطالعات سیکل استریلیزاسیون به هر پک مرتبط شود

که این اطالعات لحظات پیش از بارگذاری پک در استریالیزر به آن مرتبط شود، اما برای که این اطالعات لحظات پیش از بارگذاری پک در استریالیزر به آن مرتبط شود، اما برای بهینه این است بهینه این است . . شماره سیکل استریالیزر استشماره سیکل استریالیزر است

    ..مند به حفظ این اطالعات در داخل هر پک هستند، فضایی بر روی این محصول برای یادداشت اطالعات تعبیه شده استمند به حفظ این اطالعات در داخل هر پک هستند، فضایی بر روی این محصول برای یادداشت اطالعات تعبیه شده استمراکزی که عالقهمراکزی که عالقه

  ردنظر در یک پک کاربرد دارد و هم برای مراکزی که خود اندیکاتور ردنظر در یک پک کاربرد دارد و هم برای مراکزی که خود اندیکاتور هم برای قراردادن اندیکاتور در نقطه موهم برای قراردادن اندیکاتور در نقطه مو  ،،چسب پشت اندیکاتورچسب پشت اندیکاتور

  . . کنندکنندداخلی را بایگانی میداخلی را بایگانی می
  

     
    ..قرار دهیدقرار دهید( ( PPCCDDو در صورت دلخواه داخل و در صورت دلخواه داخل ))  کانتینرکانتینررا درون هر پک، سینی یا را درون هر پک، سینی یا   66( ( کالسکالس))اندیکاتور تیپ اندیکاتور تیپ   ((00

   در هر پک قرار دهیددر هر پک قرار دهید  ترین نقطه نفوذ بخارترین نقطه نفوذ بخارسختسختاندیکاتور داخلی را همواره در اندیکاتور داخلی را همواره در . .  

با انتخاب برنامه مناسب، چرخه با انتخاب برنامه مناسب، چرخه ها در چمبر، ها در چمبر، ضمن چینش صحیح پکضمن چینش صحیح پکرا طبق دستورالعمل سازنده دستگاه آماده کنید و را طبق دستورالعمل سازنده دستگاه آماده کنید و   استریالیزراستریالیزر  ((22

    ..استریلیزاسیون را آغاز نماییداستریلیزاسیون را آغاز نمایید

    ..قرار داده بودید، آن را خارج و پاسخ آن را تفسیر نماییدقرار داده بودید، آن را خارج و پاسخ آن را تفسیر نمایید  PPCCDDدر پایان سیکل، اگر اندیکاتور را در پک شاهد یا در پایان سیکل، اگر اندیکاتور را در پک شاهد یا   ((33

  ها و سایر الزامی استها و سایر الزامی استها شامل پرسنل اتاق عمل و بخشها شامل پرسنل اتاق عمل و بخشکنندهکنندهآموزش تفسیر پاسخ اندیکاتور داخلی به مصرفآموزش تفسیر پاسخ اندیکاتور داخلی به مصرف . .  

  در صورتی که وضعیت پارامترها در نقطه قرارگرفتن اندیکاتور درست باشد،در صورتی که وضعیت پارامترها در نقطه قرارگرفتن اندیکاتور درست باشد،

  . . تغییر خواهد کردتغییر خواهد کرد  EENNDDPPOOIINNTTرنگ دایره صورتی به رنگ مشکی رنگ دایره صورتی به رنگ مشکی 
  

  

  . . آن خاکستری خواهد بود، نه مشکیآن خاکستری خواهد بود، نه مشکی  EENNDDPPOOIINNTTنشده باشد، رنگ نشده باشد، رنگ اگر اندیکاتور از نوع لمینیتاگر اندیکاتور از نوع لمینیت

  ها در ها در تواند شامل اشتباه در روش چینش پکتواند شامل اشتباه در روش چینش پکخطاهای دیگر میخطاهای دیگر می. . شده ممکن است به طور حتم ناشی از خرابی دستگاه نباشدشده ممکن است به طور حتم ناشی از خرابی دستگاه نباشدصحیح نبودن سیکل انجامصحیح نبودن سیکل انجام

بندی، بندی، ، جنس نامناسب بسته، جنس نامناسب بسته((چرخهچرخه))چینش بیش از ظرفیت عملیاتی استریالیزر، انتخاب نادرست ترکیب وسایل، خـطا در انتـخاب نوع برنامه چینش بیش از ظرفیت عملیاتی استریالیزر، انتخاب نادرست ترکیب وسایل، خـطا در انتـخاب نوع برنامه چمبر، چمبر، 

  . . شده باشدشده باشدبندی و چینش داخل پک، و اشکال در کمیت و کیفیت بخار استفادهبندی و چینش داخل پک، و اشکال در کمیت و کیفیت بخار استفادهتکنیک نادرست بستهتکنیک نادرست بسته

  

 

 

 120 66018188 هر زمان که نیازی دارید، پاسخگوی شما هستیم

 

 

 

 


