
 

 

  SStteerriiSSccaann  SSiixx  امریکایی امریکایی ساخت کمپانی ساخت کمپانی بخار بخار   66  ((کالسکالس))تیپ تیپ اندیکاتور اندیکاتور یک یکDDaannaa  PPrroodduuccttss   بخشی از کمپانی بخشی از کمپانیSSTTEERRIISS     طبق طبق است که است که

  . . شودشودتولید میتولید می  FFDDAA  551100((kk))  و تاییدیهو تاییدیه  IISSOO1111114400استانداردهای استانداردهای 

   این محصول این محصولccmm0101   اتوکالو بخار استاتوکالو بخار استانواع انواع جهت بررسی صحت عملکرد جهت بررسی صحت عملکرد..    

   نوع پیشروندهنوع پیشروندهاندیکاتور اندیکاتور  ((MMiiggrraattiinngg))  کندکندرا حذف میرا حذف میو حدس و گمان و حدس و گمان ه نیاز به اطمینان از تغییر رنگ توسط کاربر ه نیاز به اطمینان از تغییر رنگ توسط کاربر اندیکاتوری است کاندیکاتوری است ک..    

   استاستدر دنیا در دنیا نوع پیشرونده نوع پیشرونده   66( ( کالسکالس))تیپ تیپ اندیکاتور اندیکاتور تولیدکننده تولیدکننده تنها تنها   کمپانی در حال حاضرکمپانی در حال حاضراین این..    

   که باید نوع مناسب آن را از که باید نوع مناسب آن را از بخار است بخار است استریلیزاسیون استریلیزاسیون پروسه پروسه آزمون چرخه کامل آزمون چرخه کامل اندیکاتور شیمیایی برای اندیکاتور شیمیایی برای   یکیک  66  ((کالسکالس))تیپ تیپ اندیکاتور اندیکاتور

دقیقه، دقیقه، 1111دقیقه، دقیقه، 0505دقیقه، دقیقه، 0101دقیقه، دقیقه، 77دقیقه، دقیقه، 55دقیقه، دقیقه، 44دقیقه، دقیقه، 33//55زمان زمان   ))  نماییدنماییدلحاظ دما و زمان برای اتوکالو خود انتخاب و استفاده لحاظ دما و زمان برای اتوکالو خود انتخاب و استفاده 

    ..گویای درستی یا نادرستی چرخه نخواهد بودگویای درستی یا نادرستی چرخه نخواهد بود  ،،خاب نادرست زمان و دما، نتیجه آزمونخاب نادرست زمان و دما، نتیجه آزموندر صورت انتدر صورت انت(. (. درجهدرجه034034درجه، درجه، 010010دمای دمای 

   های اتوکالوهای ثقلی، پیش خال و فلش های اتوکالوهای ثقلی، پیش خال و فلش برای تمام چرخهبرای تمام چرخه  66  ((کالسکالس))تیپ تیپ اندیکاتور اندیکاتور این این((های های کالسکالس( )( )سریعسریعNN ، ،SS   و وBB))  قابل استفاده استقابل استفاده است..    

   های استریلیزاسیون کاربردی نداردهای استریلیزاسیون کاربردی نداردقابل استفاده است و برای سایر روشقابل استفاده است و برای سایر روشگراد گراد درجه سانتیدرجه سانتی  030344  وو  010010دمای دمای استریالیزر بخار با استریالیزر بخار با در در..    

   در طول فتیله به سمت پنجره در طول فتیله به سمت پنجره با گذشت زمان با گذشت زمان وجود بخار اشباع و دمای مناسب، وجود بخار اشباع و دمای مناسب،   اصلی اندیکاتور، در صورتاصلی اندیکاتور، در صورتماده مادهAACCCCEEPPTT   یا یاPPAASSSS   حرکت حرکت

هر زمان که دما یا بخار مناسب نباشد، ماده هر زمان که دما یا بخار مناسب نباشد، ماده   ..پنجره خواهد رسیدپنجره خواهد رسیدکند و در صورتی که ترکیب بخار، دما و زمان کامال صحیح باشد، به آن کند و در صورتی که ترکیب بخار، دما و زمان کامال صحیح باشد، به آن میمی

  . . ایستدایستداصلی از پیشروی بازمیاصلی از پیشروی بازمی

   ه در اصل راهی جز استفاده از ه در اصل راهی جز استفاده از ــآزمون کنید، گرچآزمون کنید، گرچدر شرایط واقعی در شرایط واقعی دقت عملکرد این اندیکاتور را دقت عملکرد این اندیکاتور را برای خودتان برای خودتان اگر قصد دارید اگر قصد دارید

و زمان مرحله استریلیزاسیون را روی زمانی که قصد آزمون دارید و زمان مرحله استریلیزاسیون را روی زمانی که قصد آزمون دارید قرار دهید قرار دهید   PPCCDDتوانید اندیکاتور را در داخل توانید اندیکاتور را در داخل ا میا میــیست، امیست، امــتومتر نتومتر نــرزیسرزیس

  77یک اندیکاتور یک اندیکاتور از از مثال مثال   ..برابر یا بیشتر از زمان مرحله استریل باشدبرابر یا بیشتر از زمان مرحله استریل باشد( ( SSVV))شده روی اندیکاتور شده روی اندیکاتور دقت کنید که عدد زمان نوشتهدقت کنید که عدد زمان نوشته. . تنظیم نماییدتنظیم نمایید

توانید دما را کم کنید و آزمون توانید دما را کم کنید و آزمون یا مییا می. . دقیقه تنظیم نمایید، اندیکاتور نباید پاس شوددقیقه تنظیم نمایید، اندیکاتور نباید پاس شود  55را روی را روی مرحله استریل مرحله استریل دقیقه استفاده کنید و زمان دقیقه استفاده کنید و زمان 

. . کاهدکاهدمیمی  آزمایشآزمایشکند و این از دقت کند و این از دقت سازی، اندیکاتور را گرم میسازی، اندیکاتور را گرم میاستفاده نکنید، مرحله ابتدایی چرخه یعنی مرحله آمادهاستفاده نکنید، مرحله ابتدایی چرخه یعنی مرحله آماده  PPCCDDاگر از اگر از . . کنیدکنید

  . . سازی خواهید کردسازی خواهید کردرا شبیهرا شبیهمعمول معمول پک پک   یکیک  تر شرایط داخلتر شرایط داخلکنید بهتر خواهد بود و دقیقکنید بهتر خواهد بود و دقیق  خنک استفادهخنک استفاده  PPCCDDحتی اگر از حتی اگر از 

   برای بررسی دقت اندیکاتور در حساسیت به بخار، طبق برای بررسی دقت اندیکاتور در حساسیت به بخار، طبقIISSOO1111114400  عمل کنید و اندیکاتورعمل کنید و اندیکاتور  

  041041در دمای در دمای ( ( آونآون/ / فورفور))دقیقه در استریالیزر حرارت خشک دقیقه در استریالیزر حرارت خشک   3131به مدت به مدت   PPCCDDرا بدون را بدون 

  . . ددنننباید پاس شونباید پاس شو  که باشند،که باشند،( ( SSVV))ها با هر عدد دما و زمان ها با هر عدد دما و زمان دهید، اندیکاتوردهید، اندیکاتورگراد قرار گراد قرار درجه سانتیدرجه سانتی

 
  (. (. ترین نقطه نفوذ بخارترین نقطه نفوذ بخارسختسختدر در ))  قرار دهیدقرار دهید( ( PPCCDDو در صورت دلخواه داخل و در صورت دلخواه داخل ))  کانتینرکانتینرهر پک، سینی یا هر پک، سینی یا   را درونرا درون  66  ((کالسکالس))تیپ تیپ اندیکاتور اندیکاتور   ((00

  ..را طبق دستورالعمل سازنده دستگاه آماده کنید و با انتخاب برنامه مناسب، چرخه استریلیزاسیون را آغاز نماییدرا طبق دستورالعمل سازنده دستگاه آماده کنید و با انتخاب برنامه مناسب، چرخه استریلیزاسیون را آغاز نمایید  استریالیزراستریالیزر  ((11
  رنگ تیره دررنگ تیره در  در انتهای سیکل، وضعیت فتیله اندیکاتور را مشاهده کنید، در صورتی کهدر انتهای سیکل، وضعیت فتیله اندیکاتور را مشاهده کنید، در صورتی که  ((33

  عملکرد دستـگاه و چـرخهعملکرد دستـگاه و چـرخه  تتــه باشد، صحه باشد، صحــش رفتش رفتــپیپی  PPAASSSSیا یا   AACCCCEEPPTTره ره ــیله تا پنجیله تا پنجــفتفت
  دیگر رنگ ماده اندیـکاتور اهمیـتی ندارد، فقط به ایندیگر رنگ ماده اندیـکاتور اهمیـتی ندارد، فقط به این  ..استریلیزاسیون مورد تایید استاستریلیزاسیون مورد تایید است

  ..توجه نمایید که ماده چه مقدار پیش رفته استتوجه نمایید که ماده چه مقدار پیش رفته است

    ..شوندشوند  تحویل یا استفادهتحویل یا استفادهانبارش، انبارش، وسایل نباید وسایل نباید   پیش نرفته باشد،پیش نرفته باشد،  PPAASSSSیا یا   AACCCCEEPPTTدر صورتی که رنگ تیره در فتیله تا پنجره در صورتی که رنگ تیره در فتیله تا پنجره   ((44
  

    ..چرخه استریلیزاسیون را پس از رفع مشکل تکرار کنیدچرخه استریلیزاسیون را پس از رفع مشکل تکرار کنید
  

تواند شامل اشتباه در روش تواند شامل اشتباه در روش خطاهای دیگر میخطاهای دیگر می. . طور حتم ناشی از خرابی دستگاه نباشدطور حتم ناشی از خرابی دستگاه نباشدشده ممکن است به شده ممکن است به بودن سیکل انجامبودن سیکل انجامصحیح نصحیح ن  ((55
نوع برنامه نوع برنامه خاب خاب ــطا در انتطا در انتــخخترکیب وسایل، ترکیب وسایل، نادرست نادرست انتخاب انتخاب چینش بیش از ظرفیت عملیاتی استریالیزر، چینش بیش از ظرفیت عملیاتی استریالیزر، ، ، چمبرچمبرها در ها در پکپک  چینشچینش

    ..شده باشدشده باشداستفادهاستفاده  ، و اشکال در کمیت و کیفیت بخار، و اشکال در کمیت و کیفیت بخارو چینش داخل پکو چینش داخل پک  بندیبندیتکنیک نادرست بستهتکنیک نادرست بسته  ،،بندیبندیبستهبستهجنس نامناسب جنس نامناسب   ،،((چرخهچرخه))

 

 

 

 

 120 66018188 هر زمان که نیازی دارید، پاسخگوی شما هستیم

 

 

 

  


