
 

 

 SSPPOORRVVIIEEWW ساخت کمپانی امریکایی  )ویال یا اندیکاتور( یک نشانگر بیولوژیکیSSPPSSmmeeddiiccaall  نوع مخصوص است که

 .باشدمی ATCC7953مطابق  تـئاروترموفیلوسسژئـوباسـیلوس ا اسپورهايحاوي ، بخار آندستگاه 
 

  این محصول با تاییدیهFDA  و مطابق باAAMI/ISO 11138  وU.S. Pharmacopeia شودید میـتول.  

 کندیط نگهداري و محل استفاده ایجاد نمیـودگی در محـگونه آلچـست و هیـی نیـگر سمـاین نشان. 

  این مـحصول بـراي آزمـون انـواع اتـوکالوهاي بـخار کـالسN ،S ،B  و سیـکلFlash رد داردـکارب.  

  امحا کنید ک اتوکالوـیپس از استفاده از ویال، در صورتی که نیاز به نگهداري آن ندارید، آن را در. 

 یدـحا کنـوکالو امـک اتـآن را در یت، ـته اســکاتور گذشـدیـرف انــخ مصــه از تاریـورتی کـدر ص. 

  ماییدنگهداري نها کنندهو استریلشیمیایی هاي و محلول نورو به دور از  دماي اتاقخارج از یخچال و در ویال را در. 

 در صورت وجود وسایل کاشتنی در یک سیکل، حتما  .ژیک بسته به شرایط و الزامات استدفعات استفاده از نشانگرهاي بیولو

 .باشدمی log-5جمعیت این نشانگر زیستی  .باید حداقل یک نشانگر بیولوژیک به منظور اطمینان به کار برده شود

  باالي تخلیه ،نزدیک به درب ،ترین طبقهپایینمثال (لحاظ استریلیزاسیون، بحرانی است نشانگر را در محلی قرار دهید که به.( 

  ،برگه آنالیز همراه محصول شامل پارامترهاي جمعیت، شماره الت، تاریخ انقضاD-valueهاي ، و زمانSurvival  وKill است. 

 

 

 .تاریخ، شماره دستگاه، و نوبت استریلیزاسیون را بر روي لیبل ویال یادداشت نماییدموارد الزم چون  )1

 PCDو یا یک پک کنید و یا آن را در یک پک آزمون آماده  6یا  5) کالس(تیپ نوار اندیکاتور شیمیایی  به همراه یکرا  ویالهر  )2

 ).متفاوت است Bو  N ،Sیعنی کالس  سیکل استریلیزاسیونبر اساس نوع  PCDتعریف (قرار دهید 

محل قراردادن  .آغاز نماییدآن  سازنده طبق راهنمايچرخه کاري دستگاه را و وسایل،  حاوي اندیکاتور) هاي( PCDپس از چینش  )3

 . ترین نقطه براي نفوذ دما و بخار یا سردترین نقطه باشدباید سخت PCDپک یا تست

شیمیایی  اطمینان حاصل کنید که اندیکاتورو  خارج کنید PCDیا  )ها(پکتستاز را  )ها(پس از پایان سیکل استریلیزاسیون، ویال )4

دقیقه صبر کنید و 10از آنجا که اندیکاتور داغ و تحت فشار است، . رنگ شده باشد ايقهوهویال، هر بر روي لیبل  موجودخارجی 

پالستیکی آن  درب بشکنید و آن را به شکلی که قسمتآمپول درونی را  شکن،و یا با استفاده از ویال به آرامی با فشار دستسپس 

 ).ساعت، اندیکاتور بیولوژیک را درون انکوباتور قرار دهید 8در کمتر از (دارد، درون انکوباتور قرار دهید  باال قرار

 .گراد داخل انکوباتور قرار دهیددرجه سانتی 60تا  55ساعت در دماي  10براي مدت زمان  )5

ساعت اول، پاسخ 5/2اگر اسپورها کامال از بین نرفته باشند، در . ویال را مشاهده کنیدمایع ، رنگ ساعت 8و  5، 3در فواصل منظم  )6

تغییر نکند، فرآیند استریلیزاسیون  ویال بنفشدر صورتی که رنگ ساعت، 10بعد از ). تغییر رنگ به زرد(مثبت خواهید گرفت 

صحت فرآیند استریلیزاسیون مشکوك است و  گراید یا رنگ آن کدر شود،که رنگ آن به زردي بمورد تایید است و در صورتی 

اید و از صحت خود ویال اطمینان ندارید، با یک ویال دیگر فرآیند را دوباره آزمون در صورتی که از ویال شاهد استفاده نکرده

مشکل  اره دستگاه،از بکارگیري دوبشده و عملکرد آزمون اطمینان دارید، پیش در صورتی که از سالمت ویال استفاده .کنید

 .دستگاه را برطرف نمایید و در سه سیکل بعدي به طور متوالی از اندیکاتور بیولوژیک جهت اطمینان از رفع مشکل استفاده کنید

صورتی که نیاز به بایگانی براي سوابق ندارد، ویال را در خود . توانید براي بایگانی در سوابق از روي آن جدا کنیدلیبل ویال را می )7

 .امحا نمایید یا هر دستگاه مناسب دیگر یک اتوکالودرون 

  ،10بدون این که پک و استریل نمایید، بشکنید و از همان جعبه و شماره الت، را  ویال شاهدبراي بررسی صحت خود اندیکاتورها 

 .به زرد، ویال شاهد مورد تایید است بنفشگراد قرار دهید، در صورت تغییر رنگ تیدرجه سان 60تا  55ساعت درون انکوباتور با دماي 

  ،ساعت است48پایداري تغییررنگ ایجادشده در اثر رشد اسپورها .  
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