
 

 

  PPeerrmmaanneenntt  MMaarrkkeerr  امریکاییامریکاییکمپانی کمپانی   از محصوالتاز محصوالت  نوع ماژیکنوع ماژیکیک یک  CCrroosssstteexx  SSPPSSmmeeddiiccaall   به دلیل ایمنی و غیرسمی بودنبه دلیل ایمنی و غیرسمی بودناست که است که  

  . . باشدباشدمیمی  AAPP  CCeerrttiiffiieeddنشان نشان دارای دارای   جوهرجوهر

   کندکندنمینمیهیچ تغییری هیچ تغییری نیز نیز بخار بخار   در حضوردر حضورو و درجه سانتیگراد مقاوم است درجه سانتیگراد مقاوم است   062062جوهر این محصول تا دمای جوهر این محصول تا دمای . .  

  های معمولی مقاوم استهای معمولی مقاوم استجوهر این محصول در برابر آب و شویندهجوهر این محصول در برابر آب و شوینده . .  

  این محصول جهت استفاده در انواع سیکل استریالیزر بخار آزمایش و تایید شده استاین محصول جهت استفاده در انواع سیکل استریالیزر بخار آزمایش و تایید شده است . .  

  ار باشدار باشددرصد برقردرصد برقر1212درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی کمتر از درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی کمتر از   0202تا تا   5151در محلی دور از مواد شیمیایی نگهداری شود که دمای در محلی دور از مواد شیمیایی نگهداری شود که دمای   محصولمحصول . .  

   ضخامت این محصول در دو نوع ضخامت این محصول در دو نوعffiinnee   و وeexxttrraa  ffiinnee   است که نوع است که نوعffiinnee  تر استتر استضخیمضخیم . .  

  نیازی به تکان دادن آن وجود نداردنیازی به تکان دادن آن وجود ندارداستفاده از این محصول، استفاده از این محصول،   پیش ازپیش از . .  

   نوشتن بر ، نوشتن بر بندیبندیبستهبسته  نوشتن بر روی نوارچسبنوشتن بر روی نوارچسبکاربرد این محصول در بخش استریل مرکزی یا واحد فرآیندهای استریلیزاسیون، برای کاربرد این محصول در بخش استریل مرکزی یا واحد فرآیندهای استریلیزاسیون، برای ،
  . . استاست  های بایگانیهای بایگانی، و نوشتن بر روی فرم، و نوشتن بر روی فرم، نوشتن بر روی اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیک، نوشتن بر روی اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیکبندیبندیبستهبسته  پکپکروی نایلون پیلروی نایلون پیل

  

  

  

  
  

 

 

AA..  های نبافته مانند های نبافته مانند بندی با کاغذ کرپ، پارچه، پارچهبندی با کاغذ کرپ، پارچه، پارچهبستهبستهSSMMSSنوارچسب مخصوص نوارچسب مخصوص بندی، از بندی، از های بستههای بستهدر این نوع جنسدر این نوع جنس: : هاها
  ..شودشوداستریلیزاسیون استفاده میاستریلیزاسیون استفاده می

   باید خودداری کردباید خودداری کرد  بندیبندیبستهبستهپارچه یا کاغذ پارچه یا کاغذ از نوشتن بر روی خود از نوشتن بر روی خود . .  

   ،ره سیکل استریالیزر، محتویات پک، شخص پک کننده، ره سیکل استریالیزر، محتویات پک، شخص پک کننده، شماشماتاریخ استریلیزاسیون، شماره استریالیزر، تاریخ استریلیزاسیون، شماره استریالیزر،   توان مواردی چونتوان مواردی چونمیمیبر روی سطح چسب، بر روی سطح چسب ... ...
  ..کننده پک باشدکننده پک باشدبا مصرفبا مصرف  ییهماهنگهماهنگدر در نوع یادداشت و موارد آن الزم است بر اساس پروتکل مرکز و نوع یادداشت و موارد آن الزم است بر اساس پروتکل مرکز و   ..ادداشت نمودادداشت نمودییرا را 

  از قبل آماده نشده باشداز قبل آماده نشده باشدیعنی یعنی   که چسب بر روی پک قرار دارد،که چسب بر روی پک قرار دارد،  استاستنوشتن موارد الزم، زمانی نوشتن موارد الزم، زمانی ین زمان ین زمان بهتربهتر..  
  توان توان مثال میمثال می. . های داخلی استهای داخلی استها بر اساس هماهنگیها بر اساس هماهنگیمخففمخفف. . است از مخفف نوشتن استفاده شود تا زمان و جوهر کمتری برای نوشتن صرف شوداست از مخفف نوشتن استفاده شود تا زمان و جوهر کمتری برای نوشتن صرف شود  بهتربهتر

  . . به جای نام محتویات پک، از کدها یا کلمات خالصه استفاده کرد یا به افراد با اسامی مختلف، ترکیبی از کدهای حروف و عدد نسبت دادبه جای نام محتویات پک، از کدها یا کلمات خالصه استفاده کرد یا به افراد با اسامی مختلف، ترکیبی از کدهای حروف و عدد نسبت داد

BB..  توان بر توان بر البته میالبته می. . توان یادداشت کردتوان یادداشت کردبر روی قسمت کاغذی پیل نباید نوشته شود، بر روی قسمت نایلونی میبر روی قسمت کاغذی پیل نباید نوشته شود، بر روی قسمت نایلونی می: : پیل پکپیل پکبندی با بندی با بستهبسته

  ..روی قسمت نایلونی، مقدار الزم از نوارچسب استریلیزاسیون چسباند و بر روی آن نوشتروی قسمت نایلونی، مقدار الزم از نوارچسب استریلیزاسیون چسباند و بر روی آن نوشت

CC..  باید از کارت یا لیبل کانتینر استفاده کرد و بر باید از کارت یا لیبل کانتینر استفاده کرد و بر . . وی کانتینر نیستوی کانتینر نیستامکان استفاده از نوارچسب رامکان استفاده از نوارچسب ر: : بندی با کانتینر فلزی و پالستیکیبندی با کانتینر فلزی و پالستیکیبستهبسته
  ..روی آن یادداشت انجام دادروی آن یادداشت انجام داد

  شده باید بر روی مستندات الزم شده باید بر روی مستندات الزم های نوشتههای نوشتهدر محل مصرف، در صورت نیاز، اطالعات و یادداشتدر محل مصرف، در صورت نیاز، اطالعات و یادداشت  ..شودشودها انجام میها انجام میها، انبارش و توزیع آنها، انبارش و توزیع آنپس از خنک شدن پکپس از خنک شدن پک

و هر آنچه با و هر آنچه با   پک استریل دارای لیبل اطالعات نباشد، در محل استفاده از پک، الزم است تاریخ استریل، شماره دستگاه، شماره سیکلپک استریل دارای لیبل اطالعات نباشد، در محل استفاده از پک، الزم است تاریخ استریل، شماره دستگاه، شماره سیکل  مثال در صورتی کهمثال در صورتی که. . منتقل شودمنتقل شود

    ..توجه به روش اجرایی مرکز الزم است، بر روی برگه یا رایانه ثبت شودتوجه به روش اجرایی مرکز الزم است، بر روی برگه یا رایانه ثبت شود

DD..  کننده محتویات پک، تاریخ پک کننده محتویات پک، تاریخ پک مشخصات فرد جمعمشخصات فرد جمع  رخی مراکز تمایل به یادداشت مواردی چونرخی مراکز تمایل به یادداشت مواردی چونبب: : ی شیمیاییی شیمیاییاانوشتن روی اندیکاتورهنوشتن روی اندیکاتوره
کردن، و در صورت مشخص بودن، مواردی چون تاریخ استریلیزاسیون، شماره استریالیزر، و شماره سیکل را بر روی اندیکاتور کردن، و در صورت مشخص بودن، مواردی چون تاریخ استریلیزاسیون، شماره استریالیزر، و شماره سیکل را بر روی اندیکاتور 

  . . یا کارت باشندیا کارت باشند  این اندیکاتورهای داخلی ممکن است به شکل نواراین اندیکاتورهای داخلی ممکن است به شکل نوار. . دارنددارند( ( 66، ، 11، ، 44اندیکاتور داخلی از نوع تیپ اندیکاتور داخلی از نوع تیپ ))داخل پک داخل پک   شیمیاییشیمیایی

EE..  در زمان قراردادن اندیکاتور بیولوژیک در در زمان قراردادن اندیکاتور بیولوژیک در : : نوشتن روی اندیکاتورهای بیولوژیکنوشتن روی اندیکاتورهای بیولوژیکPPCCDDها در زمان ها در زمان شود به منظور تفکیک آنشود به منظور تفکیک آن، توصیه می، توصیه می

بر روی درب یا لیبل بر روی درب یا لیبل . . انکوباسیون و تفسیر نتیجه، اطالعاتی از سیکل یا دستگاه بر روی درب یا لیبل اندیکاتور بیولوژیک یادداشت شودانکوباسیون و تفسیر نتیجه، اطالعاتی از سیکل یا دستگاه بر روی درب یا لیبل اندیکاتور بیولوژیک یادداشت شود
  . . توان درج کرد تا در زمان انکوباسیون مشخص باشدتوان درج کرد تا در زمان انکوباسیون مشخص باشدمیمی  PPیا یا   CCاندیکاتور بیولوژیک کنترل مثبت نیز عالمتی مانند حرف اندیکاتور بیولوژیک کنترل مثبت نیز عالمتی مانند حرف 
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