
 

 

 SSPPOORRVVIIEEWW سبخت کوپبًی اهزیکبیی  (ٍیبل یب اًذیکبتَر) یک ًشبًگز بیَلَصیکیSSPPSSmmeeddiiccaall  ًَِع هخصَص است ک

 .ببشذهی ATCC9372هطببك س آتزافئَببسیلَس اسپَرّبی حبٍی اتیلي اکسبیذ، دستگبُ 

  ِایي هحصَل بب تبییذیFDA  هطببك بب ٍISO 11138  ٍU.S. Pharmacopeia شَدتَلیذ هی. 

 کٌذگًَِ آلَدگی در هحیط ًگْذاری ٍ هحل استفبدُ ایجبد ًویایي ًشبًگز سوی ًیست ٍ ّیچ. 

  اهحب کٌیذ یک اتَکالٍپس اس استفبدُ اس ٍیبل، در صَرتی کِ ًیبس بِ ًگْذاری آى ًذاریذ، آى را در. 

  ،در یک اتَکالٍ اهحب کٌیذآى را در صَرتی کِ اس تبریخ هصزف اًذیکبتَر گذشتِ است. 

  وبییذًگْذاری ًشیویبیی ّبی ٍ هحلَل ًَرٍ بِ دٍر اس  دهبی اتبقخبرج اس یخچبل ٍ در ٍیبل را در. 

 شَد در ّز ببر استفبدُ اس دستگبُ، ، اهب تَصیِ هیتِ بِ شزایط ٍ الشاهبت استـک بسـصیَلَـشبًگزّبی بیـفبدُ اس ًـبت استـدفؼ

در صَرت ٍجَد ٍسبیل کبشتٌی  .بزدبِ کبر بزدى ّوشهبى دٍ اًذیکبتَر، اطویٌبى کبر را ببال هی .شَدًشبًگز استفبدُ  2یب  1اس 

تؼذاد اًذیکبتَر در سهبى آسهَى  .در یک سیکل، حتوب ببیذ حذالل یک ًشبًگز بیَلَصیک بِ هٌظَر اطویٌبى بِ کبر بزدُ شَد

 .ببشذهی log-6جوؼیت ایي ًشبًگز سیستی . ٍ ًِ کوتز ببشذٍ هطببك بب حجن چوبز چوبز، ببیذ بز اسبس استبًذارد 

  ِلحبظ استزیلیشاسیَى، بحزاًی است؛ بزای ایي ًَع دستگبُ، ٍسط چوبز استّویشِ ًشبًگز را در هحلی لزار دّیذ کِ ب. 

 

 .ییذهَارد السم چَى تبریخ، شوبرُ دستگبُ، ٍ ًَبت استزیلیشاسیَى را بز رٍی لیبل ٍیبل یبدداشت ًوب (1

 .ًَار اًذیکبتَر شیویبیی پک کٌیذ ٍ یب آى را در یک پک آسهَى آهبدُ لزار دّیذ بِ ّوزاُ یکرا  ٍیبلّز  (2

 .آغبس ًوبییذطبك راٌّوبی آى چزخِ کبری دستگبُ را  (3

ّز بز رٍی لیبل  هَجَد اطویٌبى حبصل کٌیذ کِ اًذیکبتَرٍ  خبرج کٌیذ (ّب)اس پکرا  (ّب)پس اس پبیبى سیکل استزیلیشاسیَى، ٍیبل (4

آهپَل درًٍی را بشکٌیذ ٍ آى را بِ شکلی کِ  شکي،ٍ یب بب استفبدُ اس ٍیبل بِ آراهی بب فشبر دست. ٍیبل، ًبرًجی رًگ شذُ ببشذ

 .لسوت پالستیکی آى ببال لزار دارد، درٍى اًکَببتَر لزار دّیذ

 .َببتَر لزار دّیذگزاد داخل اًکدرجِ سبًتی 39تب  33سبػت در دهبی  48بزای هذت سهبى  (5

تغییز ًکٌذ، فزآیٌذ  ٍیبلسبش در صَرتی کِ رًگ . ٍیبل را هشبّذُ کٌیذهبیغ ، رًگ سبػت 36ٍ  24، 12در فَاصل هٌظن  (6

استزیلیشاسیَى هَرد تبییذ است ٍ در صَرتی کِ رًگ آى بِ سردی بگزایذ، صحت فزآیٌذ استزیلیشاسیَى هشکَک است ٍ در 

 .ایذ ٍ اس صحت خَد ٍیبل اطویٌبى ًذاریذ، بب یک ٍیبل دیگز فزآیٌذ را دٍببرُ آسهَى کٌیذاستفبدُ ًکزدُصَرتی کِ اس ٍیبل شبّذ 

هشکل دستگبُ را  برُ دستگبُ،شذُ ٍ ػولکزد آسهَى اطویٌبى داریذ، پیش اس بکبرگیزی دٍبدر صَرتی کِ اس سالهت ٍیبل استفبدُ

 .اس اًذیکبتَر بیَلَصیک جْت اطویٌبى اس رفغ هشکل استفبدُ کٌیذبزطزف ًوبییذ ٍ در سِ سیکل بؼذی بِ طَر هتَالی 

صَرتی کِ ًیبس بِ ببیگبًی بزای سَابك ًذارد، ٍیبل را در خَد . تَاًیذ بزای ببیگبًی در سَابك اس رٍی آى جذا کٌیذلیبل ٍیبل را هی (7

 .اهحب ًوبییذ یب ّز دستگبُ هٌبسب دیگز یک اتَکالٍدرٍى 

  ،33سبػت درٍى اًکَببتَر بب دهبی  48را بذٍى ایي کِ پک ٍ استزیل ًوبییذ، بشکٌیذ ٍ  ٍیبل شبّذبزای بزرسی صحت خَد اًذیکبتَرّب 

 .بِ سرد، ٍیبل شبّذ هَرد تبییذ است سبشگزاد لزار دّیذ، در صَرت تغییز رًگ درجِ سبًتی 39تب 
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