
 

 

  DDIISSPPOO  CCRREEPPEE یییییتالیایتالیاااکمپانی کمپانی محصول محصول   بندیبندیبستهبسته  کاغذ کرپکاغذ کرپ DDiissppootteecchh   خشنامهخشنامهــببطبق طبق ساخته شده در کشور سوییس ساخته شده در کشور سوییس 

Directive 93/42/EEC دارای عالمت دارای عالمت که که   استاستCCEE  باشدباشدنیز مینیز می..  

   یک وسیله پزشکی کالس یک یک وسیله پزشکی کالس یک   محصولمحصولاین((CCllaassss  II ) )شودشودمحسوب میمحسوب می . .    

   باشدباشداستفاده در مراکز درمانی و صنعتی میاستفاده در مراکز درمانی و صنعتی میاین محصول قابل این محصول قابل . .  

  کاغذ با سطح کیفی پزشکی استفاده شده استکاغذ با سطح کیفی پزشکی استفاده شده استولید این محصول از ولید این محصول از در تدر ت..    

  بندی با استفاده از این محصول، نیاز به چسب مخصوص استریلزاسیون وجود داردبندی با استفاده از این محصول، نیاز به چسب مخصوص استریلزاسیون وجود داردبرای بستهبرای بسته..  

  پایان فرآیند استریلیزاسیون استپایان فرآیند استریلیزاسیون استبندی وسایل و ابزار به منظور حفظ استریلیتی پس از بندی وسایل و ابزار به منظور حفظ استریلیتی پس از این محصول برای بستهاین محصول برای بسته..    

  قابل استفاده است و برای سایر قابل استفاده است و برای سایر لن اکساید لن اکساید ــاتیاتی  ریلیزاسیون گازریلیزاسیون گازــار و انواع استار و انواع استــهای مختلف استریلیزاسیون بخهای مختلف استریلیزاسیون بخاین محصول در دمااین محصول در دما

    ..های استریلیزاسیون کاربردی نداردهای استریلیزاسیون کاربردی نداردروشروش

   نوک ابزار استفاده نماییدنوک ابزار استفاده نماییداگر امکان سوراخ شدن کاغذ کرپ توسط ابزار نوک تیز وجود دارد، از گارد اگر امکان سوراخ شدن کاغذ کرپ توسط ابزار نوک تیز وجود دارد، از گارد..  

  های سفید، صورتی، آبی، و های سفید، صورتی، آبی، و و در رنگو در رنگمتری متری سانتیسانتی  002002، ، 022022، ، 0202، ، 5050، ، 0202، ، 0202، ، 0202، ، 0202، ، 0202های های این محصول به شکل مربعاین محصول به شکل مربع

  . . تولید می شودتولید می شودسبز سبز 

  تر تر کاغذ کرپ در ضخامت یا گرماژهای گوناگونی است و هرچه ضخامت کاغذ بیشتر باشد، استحکام و حفظ استریلیتی آن باالکاغذ کرپ در ضخامت یا گرماژهای گوناگونی است و هرچه ضخامت کاغذ بیشتر باشد، استحکام و حفظ استریلیتی آن باال

  ..خواهد بودخواهد بود
 

 
 

گراد و در گراد و در درجه سانتیدرجه سانتی  0000تا تا   0202کم به مدت دو ساعت در دمای کم به مدت دو ساعت در دمای ها را دستها را دستبندی، باید آنبندی، باید آنمحصوالت بستهمحصوالت بسته  انواعانواع  پیش از استفاده ازپیش از استفاده از  ((00

  . . درصد نگهداری کرددرصد نگهداری کرد  0202تا تا   0202رطوبت نسبی رطوبت نسبی 

  ..کاربر باید مراقب ابزار تیز باشد و از تجهیزات محافظت فردی مناسب استفاده نمایدکاربر باید مراقب ابزار تیز باشد و از تجهیزات محافظت فردی مناسب استفاده نماید  ((00

یا بزرگ بودن درست نیست و در استریل شدن یا بزرگ بودن درست نیست و در استریل شدن کوچک بودن کوچک بودن   ..را انتخاب کنیدرا انتخاب کنید  کاغذکاغذبا توجه به اندازه ابزار یا وسیله، سایز مناسب با توجه به اندازه ابزار یا وسیله، سایز مناسب   ((00

  . . شودشودمیمی  کند یا باعث آسیب بسته بندیکند یا باعث آسیب بسته بندیاختالل ایجاد میاختالل ایجاد می

آن را با تکنیک آن را با تکنیک قرار دهید و قرار دهید و   کرپکرپکاغذ کاغذ در در ( ( 00، یا ، یا 00، ، 00، ، 00اندیکاتور تیپ یا کالس اندیکاتور تیپ یا کالس ))وسیله را به همراه اندیکاتور شیمیایی داخلی وسیله را به همراه اندیکاتور شیمیایی داخلی   ((00

  . . مایید و با مقدار الزم چسب مخصوص استریلیزاسیون بسته بندی کنیدمایید و با مقدار الزم چسب مخصوص استریلیزاسیون بسته بندی کنیدنن  درست، تادرست، تا

این که پک به صورت یک الیه یا دوالیه بسته بندی شود، بستگی به شرایط مرکز در حفظ شرایط آسپتیک در نقطه استفاده از وسایل استریل این که پک به صورت یک الیه یا دوالیه بسته بندی شود، بستگی به شرایط مرکز در حفظ شرایط آسپتیک در نقطه استفاده از وسایل استریل 

  . . کامال توان حفظ استریلیتی داردکامال توان حفظ استریلیتی دارددر صورتی که آسیبی نبیند، در صورتی که آسیبی نبیند، ، ، هم که باشدهم که باشد  بندی به لحاظ ساختار، به شکل یک الیهبندی به لحاظ ساختار، به شکل یک الیههر نوع جنس بسته هر نوع جنس بسته . . شده داردشده دارد

  . . بندی وسایل سبک باید استفاده شودبندی وسایل سبک باید استفاده شوداز این نوع محصول برای بستهاز این نوع محصول برای بسته  ((00

بندی بیش از بندی بیش از نباید طوری باشد که بستهنباید طوری باشد که بسته  اندازه کاغذاندازه کاغذ. . شده سازگاری و مطابقت داشته باشدشده سازگاری و مطابقت داشته باشدجرم وسایل و حجم وسایل باید با کاغذ کرپ انتخابجرم وسایل و حجم وسایل باید با کاغذ کرپ انتخاب

  ..حد آزاد یا فشرده باشدحد آزاد یا فشرده باشد

به به در پایان در پایان و خروج بخار و خروج بخار در ابتدا در ابتدا و ورود بخار و ورود بخار   بندی در داخل چمبر استریالیزر باید طوری باشد که خروج هوابندی در داخل چمبر استریالیزر باید طوری باشد که خروج هواچینش این نوع بستهچینش این نوع بسته  ((00

  . . از چیدن بسته ها روی هم باید خودداری کرداز چیدن بسته ها روی هم باید خودداری کرد. . درستی انجام گیرددرستی انجام گیرد

، پک را انبارش ، پک را انبارش مطلوب بودنمطلوب بودنرا بررسی کنید و در صورت را بررسی کنید و در صورت   روی چسب استریلیزاسیونروی چسب استریلیزاسیون، اندیکاتور ، اندیکاتور استریلیزاسیوناستریلیزاسیونر پایان سیکل ر پایان سیکل دد  ((55

  ..کننده دهیدکننده دهیدکنید یا تحویل مصرفکنید یا تحویل مصرف

در چمبر در چمبر ها ها پکپکهمه همه چینش چینش همچنین همچنین و و   هاهاپکپکهر کدام از هر کدام از در داخل در داخل   وسایلوسایل  چینشچینش. . نادرست استنادرست است( ( WWeett  PPaacckk))  استفاده از پک مرطوباستفاده از پک مرطوبانبارش و انبارش و 

. . را تا پایان سیکل، پیش از بازکردن درب دستگاه، خشک نمایدرا تا پایان سیکل، پیش از بازکردن درب دستگاه، خشک نماید  هاهاطوری باشد که استریالیزر بتواند داخل و سطح بیرون پکطوری باشد که استریالیزر بتواند داخل و سطح بیرون پکباید باید   ،،استریالیزراستریالیزر

  ..قابل مرور استقابل مرور است  ""پک مرطوبپک مرطوب""د که در گاهنامه مان آرتا سالمت در مورد د که در گاهنامه مان آرتا سالمت در مورد دالیل ممکن دیگری نیز داردالیل ممکن دیگری نیز دار  ،،هاهامرطوب شدن پکمرطوب شدن پک
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