
 

 

 VVEERRIIFFYY  SStteeaamm  IInntteeggrraattiinngg  امریکایی ساخت کمپانی  5 (کالستیپ )اندیکاتور یکSSTTEERRIISS  CCOORRPPOORRAATTIIOONN  طبق

 نیز تایید شده است. FFDDAAکه توسط  است EENN886677و  IISSOO1111114400استانداردهای 

  برندVERIFY  نام جدید برندSteriScan شد.این استفاده می است که پیش از 

 به طول این محصول cm10  صحت عملکرد اتوکالو بخار استجهت بررسی. 

 ک طراحی و ندیکاتور بیولوژیا با توجه به رفتارعملکرد آن ، تور شیمیایی برای پروسه بخـار استترین اندیکاکامل 5 اندیکاتور کالس

 کند.، گرچه این موضوع استفاده از اندیکاتور بیولوژیک را منتفی نمیتولید شده است

 اتوکالوهای ثقلی، پیش برای سیکل 5یکاتور کالس اند( های سریع( )کالساستفاده خال و فلشN ،S  وB) .قابل استفاده است 

  های استریلیزاسیون کاربردی ندارد.گراد قابل استفاده است و برای سایر روشدرجه سانتی 135تا  121این محصول در دمای 

  است. 5بهترین روش برای کشف اختالف بین دمای چمبر و دمای وسایل داخل پک، استفاده از این نوع اندیکاتور کالس 

  در زمانی که یک ایمپلنت قرار است با استریالیزر بخار استریل شود، الزم است که درPPCCDD دست کم یک اندیکاتور بیولوژیک و یک ،

کنند. دقت کنید فقط و فقط در تر میاستفاده شود. باهم بودن این دو اندیکاتور در کنار هم، تفسیر را مطمئن 5 (کالستیپ )اندیکاتور 

، ایمپلنت را تحویل اتاق عمل داد، گرچه باید اندیکاتور 5توان با توجه به پاس شدن اندیکاتور کالس انسی است که میشرایط اورژ

 شده شرایط استریل را داشته است. هکاربردشده را هم در زمان الزم انکوبه کرد تا اطمینان حاصل شود ایمپلنت بهبیولوژیک استفاده

  ،در طول فتیله به سمت پنجره با گذشت زمان ماده حساس به بخار و دماACCEPT کند و در صورتی که ترکیب بخار، دما و حرکت می

 زمان کامال صحیح باشد، به آن پنجره خواهد رسید.
 

 

را درون پک، سبد، سینی یا  5اندیکاتور کالس کنید، استفاده میاندیکاتور داخلی  به عنوان 5در صورتی که از اندیکاتور کالس  (1

 .قرار دهیدبندی بستهظرف 

 قرار دهید.  PCDو اندیکاتور بیولوژیک را در  5کنید، اندیکاتور شیمیایی تیپ را پایش می سیکل حاوی ایمپلنتدر صورتی که 

 قرار دهید.  PCDکنید، آن را درون استفاده می PCDاندیکاتور چالش و تست به عنوان  5در صورتی که از اندیکاتور کالس 

 دستگاه را طبق دستورالعمل سازنده دستگاه آماده کنید و با انتخاب برنامه مناسب، چرخه استریلیزاسیون را آغاز نمایید. (2

پیش رفته باشد،  ACCEPTدر انتهای سیکل، وضعیت فتیله اندیکاتور را مشاهده کنید، در صورتی که رنگ تیره در فتیله تا پنجره  (3

 صحت عملکرد دستگاه و چرخه استریلیزاسیون مورد تایید است.

 وارد پنجره  کاتوریکه ماده اند نیهمACCEPT رفته باشد. شیپنجره پ یتا انتها حتما ستیاست و الزم ن یشود کاف 

 شوند.کننده مصرفپیش نرفته باشد، وسایل نباید تحویل بخش  ACCEPTدر صورتی که رنگ تیره در فتیله تا پنجره  (4

 چرخه استریلیزاسیون را پس از رفع مشکل تکرار کنید.

 

 تواند شامل اشتباه در روش قراردادن طور حتم ناشی از خرابی دستگاه نباشد. خطاهای دیگر میشده ممکن است بهصحیح نبودن سیکل انجام

 باشد.و عوامل دیگری شده استفاده بندیبستهجنس نامناسب  ،نوع برنامه )چرخه(خطا در انتخاب ترکیب وسایل، نادرست ها، انتخاب بسته
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