
 

 

  IInnssttrruummeenntt  GGuuaarrddss امریکاییامریکاییکمپانی کمپانی   محصولمحصول  گارد نوک ابزارگارد نوک ابزار  SSTTEERRIISS  IIMMSS   برایبرایاست که است که  

  . . شودشودمیمی  تولیدتولید  های مختلفهای مختلفابزارابزار  محافظت از نوکمحافظت از نوک

   توان استفاده کردتوان استفاده کردهای مختلف میهای مختلف میبا تخصصبا تخصص  پزشکیپزشکیای ای ابزارهابزارهاز این محصول برای از این محصول برای . .  

   بندی استبندی استپرسنل، محافظت از نوک ابزار، و محافظت از بستهپرسنل، محافظت از نوک ابزار، و محافظت از بستهاستفاده از این محصول به منظور ایمنی استفاده از این محصول به منظور ایمنی . .  

  و پالسما پراکسید هیدروژن کاربرد داردو پالسما پراکسید هیدروژن کاربرد دارد  ، اتیلن اکساید،، اتیلن اکساید،بخاربخارهای استریلیزاسیون شامل های استریلیزاسیون شامل این محصول در انواع روشاین محصول در انواع روش . .  

  جنس این محصول بدون لتکس است و در دو نوع روزنه دارجنس این محصول بدون لتکس است و در دو نوع روزنه دار  ((VVeenntteedd))  و بدون روزنهو بدون روزنه  ((NNoonn--VVeenntteedd))  ددشوشوتولید میتولید می . .  

  تر باشد؛ تر باشد؛ های مختلفی در هر نوع دارد که اندازه هر رنگ با رنگ دیگر متفاوت است تا تفکیک در زمان استفاده آسانهای مختلفی در هر نوع دارد که اندازه هر رنگ با رنگ دیگر متفاوت است تا تفکیک در زمان استفاده آساناین محصول رنگاین محصول رنگ
  . . شودشودرنگ یا شفاف نیز تولید میرنگ یا شفاف نیز تولید میها، نوع بیها، نوع بیگرچه تقریبا برای تمام انواع مدلگرچه تقریبا برای تمام انواع مدل

   این محصوالت، آزمایشات الزم جهت این محصوالت، آزمایشات الزم جهت   بر رویبر روی  ..این محصول استاین محصول است  ز و حساس، استفاده ازز و حساس، استفاده ازمحافظت از ابزارهای نوک تیمحافظت از ابزارهای نوک تی  هایهایراهراهیکی از یکی از
استفاده از محصوالت نامرتبط و یا استفاده از استفاده از محصوالت نامرتبط و یا استفاده از . . شده انجام شده استشده انجام شده استظتظتــنوک ابزار محافنوک ابزار محافبه به ( ( ارارــمثال بخمثال بخ))نت نت ــاطمینان از رسیدن استریلاطمینان از رسیدن استریل

  . . های لتکس و گاز و پنبه برای این موضوع درست نیست و در فرآیند استریلیزاسیون ممکن است خللی ایجاد کندهای لتکس و گاز و پنبه برای این موضوع درست نیست و در فرآیند استریلیزاسیون ممکن است خللی ایجاد کندتیوبتیوب

  این توجه این توجه . . عمر بیشتری خواهند داشتعمر بیشتری خواهند داشتکارکرد بهتر و کارکرد بهتر و ها، ابزارها ها، ابزارها محفاظت از ابزارها در هر مرکز نکاتی دارد که در صورت رعایت همه آنمحفاظت از ابزارها در هر مرکز نکاتی دارد که در صورت رعایت همه آن
ها بر روی ابزار، عدم استفاده از محلول نمکی برای مرطوب نگه داشتن ها بر روی ابزار، عدم استفاده از محلول نمکی برای مرطوب نگه داشتن از خشک شدن آلودگیاز خشک شدن آلودگی  جلوگیریجلوگیری: : این موارد استاین موارد استدست کم شامل دست کم شامل 

استفاده از برس استفاده از برس استفاده، استفاده،   توجه به کیفیت آب موردتوجه به کیفیت آب موردآلودگی ابزار، آغاز سریع پاکسازی ابزار آلوده، استفاده از مواد شستشوی مناسب، آلودگی ابزار، آغاز سریع پاکسازی ابزار آلوده، استفاده از مواد شستشوی مناسب، 
پاک کردن مانده جوهر و چسب از پاک کردن مانده جوهر و چسب از ، ، ناسب محلول در شستشوی دستی و دستگاهناسب محلول در شستشوی دستی و دستگاهمناسب با جنس و شکل و اندازه ابزار، رعایت رقت یا دوز ممناسب با جنس و شکل و اندازه ابزار، رعایت رقت یا دوز م

انجام انجام بازرسی ابزار با چشم مسلح در نور کافی، بازرسی ابزار با چشم مسلح در نور کافی، بندی، بندی، خشک کردن ابزار پیش از بستهخشک کردن ابزار پیش از بستهشستشو بر اساس توصیه سازنده ابزار، شستشو بر اساس توصیه سازنده ابزار، روی ابزار، روی ابزار، 
روش نادرست روی ابزار، استفاده از مواد روانسازی مخصوص روش نادرست روی ابزار، استفاده از مواد روانسازی مخصوص حک نکردن به حک نکردن به بررسی عایق ابزار، بررسی عایق ابزار، زدایی ابزار، زدایی ابزار، مغناطیسمغناطیستست تیزی ابزار، تست تیزی ابزار، 

    ... .... .و و بندی، بندی، ، استفاده از کانتینرهای دارای متعلقات چینش برای بسته، استفاده از کانتینرهای دارای متعلقات چینش برای بستهو توجه به عدم آسیب ابزارو توجه به عدم آسیب ابزار  ابزار پزشکی، چینش مناسب ابزار در پکابزار پزشکی، چینش مناسب ابزار در پک
  

   
  . . به روش استریلیزاسیون الزم است توجه شودبه روش استریلیزاسیون الزم است توجه شود  ..شودشود  بندیبندیچه ابزار نوک تیز یا حساسی قرار است بستهچه ابزار نوک تیز یا حساسی قرار است بسته  بررسی کنیدبررسی کنید  ((11

های مختلف را در های مختلف را در لطفا اندازهلطفا اندازه. . گاردها دارای طول و قطر مختلف هستندگاردها دارای طول و قطر مختلف هستند. . شودشودگارد مطلوب با توجه به شکل ابزار و اندازه آن انتخاب میگارد مطلوب با توجه به شکل ابزار و اندازه آن انتخاب می  ((22

  . . کاتالوگ محصول ببینید و یا با کارشناس این شرکت تماس بگیریدکاتالوگ محصول ببینید و یا با کارشناس این شرکت تماس بگیرید
  

AA..  برای ابزارهای مختلفبرای ابزارهای مختلفای ای گارد تخت و دایرهگارد تخت و دایره  

BB..  بر بر گارد ابزارهای استخوانگارد ابزارهای استخوان((استئوتوماستئوتوم--  OOsstteeoottoommee))  

CC..   ((دارددارداین گارد، ابزار را کمی باز نیز نگه میاین گارد، ابزار را کمی باز نیز نگه می))گارد ابزار لوالیی گارد ابزار لوالیی  

DD..   گارد استریلیزاسیون دمای پایین مانند پالسما پراکسید هیدروژن گارد استریلیزاسیون دمای پایین مانند پالسما پراکسید هیدروژن  

  سایر ابزارسایر ابزارها، و ها، و متعلقات آنمتعلقات آن  ها،ها،سکوپیسکوپیندوندوقابل استفاده برای اقابل استفاده برای ا  

EE..   گارد رترکتور گلپی گارد رترکتور گلپی((GGeellppii  RReettrraaccttoorr))  

  قابل استفاده در فرآیندهای بخار و اتیلن اکسایدقابل استفاده در فرآیندهای بخار و اتیلن اکساید  

FF..   تالنر تالنر ــرترکتور ویرترکتور ویگارد گارد((WWeeiittllaanneerr  RReettrraaccttoorr))  

  امکان قراردادن گارد با یک دست وجود داردامکان قراردادن گارد با یک دست وجود دارد  

GG..   گارد ابزار الپاروسکوپی گارد ابزار الپاروسکوپی((LLaappaarroossccooppiicc ) )  
  

  ..گرددگرددبندی و استریلیزاسیون انجام میبندی و استریلیزاسیون انجام میشود و بستهشود و بستهقرار داده میقرار داده میتمیز و خشک تمیز و خشک گارد بر روی ابزار گارد بر روی ابزار   ((33
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