
 
 

  IInnssttrruummeenntt  CCaassee  ساخت کمپانی ساخت کمپانی   فاففافششکانتینری کانتینریSSUUNNGG  KKWWAANNGG  MMEEDDIITTEECCHH   وسایل وسایل   بندیبندیستهستهبب  به منظوربه منظوراست که است که در کره جنوبی در کره جنوبی

  . . استاست  CCEEو دارای عالمت و دارای عالمت   شودشودمیمی  تولیدتولید  فرآیندهای استریلیزاسیونفرآیندهای استریلیزاسیون  برایبرای  های مختلفهای مختلفابزارابزار  وو
  

   باشدباشدپالسما پراکسید هیدروژن میپالسما پراکسید هیدروژن میو و قابل استفاده در فرآیندهای بخار، اتیلن اکساید، قابل استفاده در فرآیندهای بخار، اتیلن اکساید،   محصولمحصولاین این . .  

  گراد را دارندگراد را دارنددرجه سانتیدرجه سانتی  131131  وو  121121  در فرآیند بخاردر فرآیند بخارشدن شدن کانتینرها به دفعات نامحدود قابلیت استریلکانتینرها به دفعات نامحدود قابلیت استریل . .  

  ینندینندــببآسیب فیزیکی نمیآسیب فیزیکی نمی  ینینــروتروتشوند و در استفاده شوند و در استفاده کانتینرها از پالستیک بسیار مقاوم ساخته میکانتینرها از پالستیک بسیار مقاوم ساخته می..  

  ستحکام کانتینر و قفل و قطعات آن، وزن آن سبک استستحکام کانتینر و قفل و قطعات آن، وزن آن سبک استویژگی این محصول این است که ضمن اویژگی این محصول این است که ضمن ا . .  

  دهنددهندیت خود را از دست نمییت خود را از دست نمیــکیفیت تولید کانتینرها طوری است که در طول زمان استفاده، شفافکیفیت تولید کانتینرها طوری است که در طول زمان استفاده، شفاف..  

  مت سیلیکونی کف کانتینر به دلیل جلوگیری از حرکت کردن ابزار و وسایل به ویژه وسایل ریز استمت سیلیکونی کف کانتینر به دلیل جلوگیری از حرکت کردن ابزار و وسایل به ویژه وسایل ریز است . .  

   باشد و هم فضای کافی برای باشد و هم فضای کافی برای دارا دارا   رارا  ترین اندازه ممکنترین اندازه ممکنکوچککوچکاندازه کانتینرها بسیار متنوع است و بهترین انتخاب، کانتینری است که هم اندازه کانتینرها بسیار متنوع است و بهترین انتخاب، کانتینری است که هم
  . . کندکنددترین ابزار در یک ست، طول کانتینر را تعیین میدترین ابزار در یک ست، طول کانتینر را تعیین میمعموال بلنمعموال بلن. . مطلوب ابزار را داشته باشدمطلوب ابزار را داشته باشد  چینشچینش

  در در . . کندکندرا ممکن میرا ممکن می  هاهاچنین چینش منظمی از آنچنین چینش منظمی از آناشت و هماشت و همابزار خواهد دابزار خواهد دوسایل و وسایل و بندی، محافظت کاملی از بندی، محافظت کاملی از استفاده از این نوع بستهاستفاده از این نوع بسته

  . . شدشد  نخواهندنخواهند  جاجاوسایل ثابت هستند و جابهوسایل ثابت هستند و جابه، ابزار و ، ابزار و کانتینرکانتینر، حتی در صورت واژگون شدن ، حتی در صورت واژگون شدن تینرتینردرون کاندرون کان  صورت استفاده از متعلقات چینشصورت استفاده از متعلقات چینش

   و یا شستشوی خودکار با ، و یا شستشوی خودکار با کنندهکنندهشستشوی دستی با برس و محلول پاکشستشوی دستی با برس و محلول پاک))کانتینرها کامال تمیز شوند کانتینرها کامال تمیز شوند بین هر بار استفاده از کانتینرها، باید بین هر بار استفاده از کانتینرها، باید ،
  . . ((برای شستشوی کانتینرها استفاده نشودبرای شستشوی کانتینرها استفاده نشودهای فلزی های فلزی ؛ دقت شود از برس؛ دقت شود از برسیکی از انواع دستگاه واشینگیکی از انواع دستگاه واشینگ

  یزیکی دارد، تمیز یا تعویض شودیزیکی دارد، تمیز یا تعویض شودچشمی شود تا اگر آلودگی یا آسیب فچشمی شود تا اگر آلودگی یا آسیب فبندی، کانتینر باید بازرسی بندی، کانتینر باید بازرسی همیشه پیش از انجام بستههمیشه پیش از انجام بسته..    
  

 

  . . هم وسایل و ابزار تمیز باشندهم وسایل و ابزار تمیز باشند  ، و، ودقت شود که هم کانتینردقت شود که هم کانتینر  ((11

  . . ها ممکن است باقی بماندها ممکن است باقی بماندچسب نواری یا ماژیک استفاده شود، چرا که اثر آنچسب نواری یا ماژیک استفاده شود، چرا که اثر آن  بر روی کانتینرهابر روی کانتینرهانباید نباید   ((22

  ..در صورت لزوم، برای ابزار نوک تیز و حساس، از محافظ یا گارد نوک ابزار استفاده شوددر صورت لزوم، برای ابزار نوک تیز و حساس، از محافظ یا گارد نوک ابزار استفاده شود  ((33

  توان از مت سیلیکونی و توان از مت سیلیکونی و در داخل کانتینر، میدر داخل کانتینر، میوسایل و ابزار وسایل و ابزار برای چینش منظم برای چینش منظم   ((11

  ..استفاده کرداستفاده کرد  هاهابراکتبراکت

   ،نوع بدون لتکس هستندنوع بدون لتکس هستنداز از جنس مت و براکت، جنس مت و براکت . .  

  
ا در زمان استفاده، وضعیت ا در زمان استفاده، وضعیت تت  ده، مثال اتاق عمل، نیز توجه شودده، مثال اتاق عمل، نیز توجه شودکننکننبه درخواست مصرفبه درخواست مصرفباید باید ، ، کانتینرکانتینردر داخل در داخل و وسایل و وسایل ینش ابزار ینش ابزار در چدر چ  ((55

  . . ابزارها در کدام طبقه چیده شوندابزارها در کدام طبقه چیده شوندوسایل و وسایل و کدام کدام بهتر است بهتر است مثال در کانتینر نوع دوطبقه، مثال در کانتینر نوع دوطبقه،   ..تر باشدتر باشدمطلوبمطلوب

تر تر مشکلمشکل( ( گاز اتیلن اکسایدگاز اتیلن اکساید/ / بخار پراکسیدهیدروژنبخار پراکسیدهیدروژن/ / بخار آببخار آب: : عامل استریل کنندهعامل استریل کننده))ای که نفوذ استریلنت ای که نفوذ استریلنت اندیکاتور داخلی را در نقطهاندیکاتور داخلی را در نقطه  ((66

  . . خل کانتینر باشدخل کانتینر باشدقابل مشاهده در داقابل مشاهده در دابه راحتی به راحتی ، ، ی باشد که در زمان بازکردن پکی باشد که در زمان بازکردن پکرسد قرار دهید، البته طوررسد قرار دهید، البته طوراز سایر نقاط به نظر میاز سایر نقاط به نظر می
  

  . . بسته شودبسته شودهای آن های آن درب کانتینر باید با استفاده از قفلدرب کانتینر باید با استفاده از قفل  ((77

  از جنس فلزی یا پالستیکی استاز جنس فلزی یا پالستیکی استآن آن ل ل با توجه به مدل و اندازه کانتینر، قفبا توجه به مدل و اندازه کانتینر، قف..  
  

کاغذ کرپ، کاغذ کرپ، بافته، بافته، ــهای بافته یا نهای بافته یا نمانند پارچهمانند پارچه))  ازگار با بخارازگار با بخارــدر فرآیند بخار دارید، باید از پوشش سدر فرآیند بخار دارید، باید از پوشش س  کانتینرکانتینرمانی که قصد استفاده از مانی که قصد استفاده از زز  ((88

استفاده در فرآیند پالسما پراکسید هیدروژن دارید، باید از پوشش سازگار با پراکسید استفاده در فرآیند پالسما پراکسید هیدروژن دارید، باید از پوشش سازگار با پراکسید   ، و زمانی که مثال قصد، و زمانی که مثال قصد((نایلوننایلون--پک کاغذپک کاغذپیلپیل

  (. (. این کانتینرها نیازی به فیلتر ندارنداین کانتینرها نیازی به فیلتر ندارند))  استفاده کنیداستفاده کنید  ((نایلوننایلون--بافته، تایوکبافته، تایوکننمانند پارچه مانند پارچه ))  هیدروژنهیدروژن

  بایدباید  فقطفقط، ، به چسببه چسب  در صورت نیازدر صورت نیاز  ..استفاده، بر اساس الزامات و پروتکل مرکز انجام شوداستفاده، بر اساس الزامات و پروتکل مرکز انجام شود  بندی موردبندی موردسیل کردن یا تاکردن پوشش بستهسیل کردن یا تاکردن پوشش بسته  ((99

پارچه یا پارچه یا   بزرگ بودنبزرگ بودن. . بندی، باید متناسب با اندازه کانتینر باشدبندی، باید متناسب با اندازه کانتینر باشداندازه پوشش بستهاندازه پوشش بسته. . ددکرکراستفاده استفاده   از چسب مخصوص استریلیزاسیوناز چسب مخصوص استریلیزاسیون

  ..کاغذ، باعث خواهد شد در تاکردن، تعداد الیه بیشتری بیهوده ایجاد شود که فرآیند استریلیزاسیون و خشک شدن را دچار اختالل کندکاغذ، باعث خواهد شد در تاکردن، تعداد الیه بیشتری بیهوده ایجاد شود که فرآیند استریلیزاسیون و خشک شدن را دچار اختالل کند
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