
 

 

  SStteerriiccoolloorr--TTeesstt  ساخت کمپانی ایتالیایی ساخت کمپانی ایتالیایی یک نشانگر بیولوژیکی یک نشانگر بیولوژیکیLLTTAA   اسیلوس اسیلوس ببژئو ژئو است که حاوی اسپورهای است که حاوی اسپورهای

  . . باشدباشدمیمی  66LLooggیا به اصطالح یا به اصطالح   66به توان به توان   0101به مقدار به مقدار   AATTCCCC77995533مطابق مطابق استئاروترموفیلوس استئاروترموفیلوس 

  کندکنداستفاده ایجاد نمیاستفاده ایجاد نمی  گونه آلودگی در محیط نگهداری و محلگونه آلودگی در محیط نگهداری و محلاین نشانگر سمی نیست و هیچاین نشانگر سمی نیست و هیچ..  

  پس از استفاده از ویال، در صورتی که نیاز به نگهداری آن ندارید، آن را در دستگاه امحا کنیدپس از استفاده از ویال، در صورتی که نیاز به نگهداری آن ندارید، آن را در دستگاه امحا کنید..  

   گراد قرار نگیردگراد قرار نگیرددرجه سانتیدرجه سانتی  0101و باالتر از و باالتر از   44ویال را در دمای اتاق یا یخچال نگهداری نمایید، البته در دمای زیر ویال را در دمای اتاق یا یخچال نگهداری نمایید، البته در دمای زیر..    

  امحا زباله با مکانیسم اتوکالو و حرارت خشک در ، امحا زباله با مکانیسم اتوکالو و حرارت خشک در های مایعهای مایع، سیکل، سیکل((در هر دمادر هر دما))استریالیزر بخار استریالیزر بخار دستگاه دستگاه   این اندیکاتور برایاین اندیکاتور برای ،

  ..قابل استفاده استقابل استفاده استو مایکروویو و مایکروویو هیدروکالو هیدروکالو محیط مرطوب، محیط مرطوب، 

  حداکثر حداکثر   ااتت  هر سیکلهر سیکل  به صورتبه صورت  آزمونآزموناین این انجام انجام ))ایط و الزامات است ایط و الزامات است ژیک بسته به شرژیک بسته به شردفعات استفاده از نشانگرهای بیولودفعات استفاده از نشانگرهای بیولو

    (.(.شودشودتوصیه میتوصیه می  هفتگیهفتگی

  معیت، پارامترهای معیت، پارامترهای ــیزان جیزان جــ، م، مو انـقضاو انـقضا  ولیدولیدــخ تخ تــتاریتاری  العات شامل شماره الت،العات شامل شماره الت،ــول، اطول، اطــمحصمحص  مراهمراهــالیز هالیز هــه آنه آنــدر برگدر برگFF00 ، ،DD  

VVaalluuee ، ،ZZ  VVaalluuee  های های و زمانو زمانSSuurrvviivvaall   و وKKiillll  انداندآورده شدهآورده شده . .  

   حرانی است که این نقطه در اتوکالو بخار معموال در حرانی است که این نقطه در اتوکالو بخار معموال در ــریلیزاسیون، بریلیزاسیون، بــاظ استاظ استــلحلحهمیشه نشانگر را در محلی قرار دهید که به همیشه نشانگر را در محلی قرار دهید که به

  ..ترین طبقه و بر باالی خروجی تخلیه آن استترین طبقه و بر باالی خروجی تخلیه آن استپایینپایین

 
بندی برای قراردادن بندی برای قراردادن ترین پک را با توجه به نوع وسایل و بستهترین پک را با توجه به نوع وسایل و بستهاستاندارد را درست کنید و یا سختاستاندارد را درست کنید و یا سخت  PPCCDDتست پک بیولوژیک یا تست پک بیولوژیک یا   ((00

  . . اندیکاتور بیولوژیک انتخاب و آماده کنیداندیکاتور بیولوژیک انتخاب و آماده کنید

  ..موارد الزم چون تاریخ، شماره دستگاه، و شماره سیکل دستگاه را بر روی لیبل ویال یادداشت نماییدموارد الزم چون تاریخ، شماره دستگاه، و شماره سیکل دستگاه را بر روی لیبل ویال یادداشت نمایید  ((22

    ..قرار دهید و چرخه کاری دستگاه را آغاز نماییدقرار دهید و چرخه کاری دستگاه را آغاز نماییدترین نقطه چمبر ترین نقطه چمبر سختسختدر در شده شده در نظرگرفتهدر نظرگرفته  PPCCDDرا در را در رنگ رنگ بنفش بنفش   ویالویال  ((00

  بدون این که بشکنید،بدون این که بشکنید،، ، را با احتیاط برداریدرا با احتیاط بردارید  SStteerriiccoolloorr--TTeesstt، ویال ، ویال و خنک شدن وسایلو خنک شدن وسایل  پس از پایان سیکل استریلیزاسیونپس از پایان سیکل استریلیزاسیون  ((44

در صورتی که زمان و دمای در صورتی که زمان و دمای ))گراد داخل انکوباتور قرار دهید گراد داخل انکوباتور قرار دهید درجه سانتیدرجه سانتی  6161تا تا   5555ساعت در دمای ساعت در دمای   4444تا تا   2424برای مدت زمان برای مدت زمان 

این تغییر به خاطر تغییررنگ این تغییر به خاطر تغییررنگ . . فاز استریلیزاسیون باال باشد و سیکل مبسوط شود، ممکن است رنگ مایع ویال، کاراملی رنگ شودفاز استریلیزاسیون باال باشد و سیکل مبسوط شود، ممکن است رنگ مایع ویال، کاراملی رنگ شود

    (.(.کندکنداین تغییررنگ، اشکالی در عملکرد اندیکاتور بیولوژیک و پاسخ آن ایجاد نمیاین تغییررنگ، اشکالی در عملکرد اندیکاتور بیولوژیک و پاسخ آن ایجاد نمی. . قند داخل مایع محیط کشت استقند داخل مایع محیط کشت است

توصیه بر این است که در حین انکوباسیون نیز چندین بار وضعیت توصیه بر این است که در حین انکوباسیون نیز چندین بار وضعیت ))، رنگ ویال را مشاهده کنید ، رنگ ویال را مشاهده کنید انکوباسیونانکوباسیونپس از پایان زمان پس از پایان زمان   ((55

  تغییر نکندتغییر نکند  SStteerriiccoolloorr--TTeessttدر صورتی که رنگ ویال در صورتی که رنگ ویال   (.(.بازرسی نمایید تا در صورت مثبت شدن زودتر مطلع شویدبازرسی نمایید تا در صورت مثبت شدن زودتر مطلع شوید  اندیکاتور رااندیکاتور را

، فرآیند استریلیزاسیون مورد تایید است و در صورتی که ، فرآیند استریلیزاسیون مورد تایید است و در صورتی که ((یعنی بنفش شفاف باشد یا اگر کاراملی بوده است، کاراملی مانده باشدیعنی بنفش شفاف باشد یا اگر کاراملی بوده است، کاراملی مانده باشد))

ز بکارگیری ز بکارگیری پیش اپیش او باید و باید یی بگراید، صحت فرآیند استریلیزاسیون مشکو  است یی بگراید، صحت فرآیند استریلیزاسیون مشکو  است به زردی یا طالبه زردی یا طالکدر شده باشد و یا کدر شده باشد و یا رنگ آن رنگ آن 

    ..مشکل را برطرف نماییدمشکل را برطرف نمایید  ،،دوباره دستگاهدوباره دستگاه

  . . لیبل آن را جدا کنید و در دفتر بایگانی الصاق نماییدلیبل آن را جدا کنید و در دفتر بایگانی الصاق نماییدندارید، ندارید،   انتقال خود ویالانتقال خود ویالدر صورتی که نیاز به در صورتی که نیاز به   ((66
    ..ها امحا نماییدها امحا نماییدزبالهزباله  به همراهبه همراهامحا زباله امحا زباله   استریالیزراستریالیزررا در درون را در درون مثبت مثبت ویال ویال   ((77

 را از همان جعبه و شماره الت، بدون این که پک و استریل نمایید، درون انکوباتور با دمای  ویال شاهدبرای بررسی صحت خود اندیکاتورها، : کنترل مثبت
 .مورد تایید است صحت اندیکاتور، انکوباتور، و روش کار کاربر، یا بنفش کدر گراد قرار دهید، در صورت تغییر رنگ بنفش به زرددرجه سانتی 61تا  55

    
 

  

 120 66018188 شما هستیم هر زمان که نیازی دارید، پاسخگوی

 

 


