
 

 

 

  SSppoorree  AAmmppuullee  امریکاییامریکاییساخت کمپانی ساخت کمپانی بیولوژیک بیولوژیک   اندیکاتوراندیکاتوریک یک  CCrroosssstteexx  SSPPSSmmeeddiiccaall   اسیلوس اسیلوس ببژئوژئواست که حاوی اسپورهای است که حاوی اسپورهای

  . . باشدباشدمیمی  AATTCCCC77995533مطابق مطابق استئاروترموفیلوس استئاروترموفیلوس 

   ،66یا به اصطالح یا به اصطالح   66به توان به توان   0101  ضریبی ازضریبی از  به مقداربه مقدارجمعیت اسپورهای این محصول، جمعیت اسپورهای این محصولLLoogg  باشدباشدمیمی..      

  کندکندگونه آلودگی در محیط نگهداری و محل استفاده ایجاد نمیگونه آلودگی در محیط نگهداری و محل استفاده ایجاد نمیاین نشانگر سمی نیست و هیچاین نشانگر سمی نیست و هیچ..    

  امحا کنیدامحا کنید  هداری آن ندارید، آن را در استریالیزر بخارهداری آن ندارید، آن را در استریالیزر بخارپس از استفاده از ویال، در صورتی که نیاز به نگپس از استفاده از ویال، در صورتی که نیاز به نگ..    

   درجهدرجه  0101تر از تر از و باالو باال  44زیر زیر   در دمایدر دماینباید نباید یخچال نگهداری نمایید، البته یخچال نگهداری نمایید، البته ترجیحا ترجیحا ویال را در دمای اتاق یا ویال را در دمای اتاق یا  

    ..گیردگیردگراد قرار بگراد قرار بسانتیسانتی  

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

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

   شودشودیک بار در هفته انجام یک بار در هفته انجام   بیولوژیک باید حداقلبیولوژیک باید حداقل  آزمونآزمونایط و الزامات است؛ گرچه ایط و الزامات است؛ گرچه ژیک بسته به شرژیک بسته به شراز نشانگرهای بیولواز نشانگرهای بیولودفعات استفاده دفعات استفاده..    

  زان جمعیت، پارامترهای زان جمعیت، پارامترهای ــ، می، میقضاقضاو انو ان  ددــخ تولیخ تولیــتاریتاری  شامل شماره الت،شامل شماره الت،  ییمحصول، اطالعاتمحصول، اطالعات  در برگه آنالیز همراهدر برگه آنالیز همراهDD  VVaalluuee ، ،ZZ  VVaalluuee،،   و و

  . . انداندآورده شدهآورده شده  KKiillllو و   SSuurrvviivvaallهای های زمانزمان

  انگر را در محلی قرار دهید که نقطه سرد انگر را در محلی قرار دهید که نقطه سرد همیشه نشهمیشه نش((CCoolldd  PPooiinntt ) ) ،ترین طبقه و بر ترین طبقه و بر این نقطه در اتوکالو بخار معموال در پاییناین نقطه در اتوکالو بخار معموال در پایینچمبر است، چمبر است

  . . تخلیه آن است، مگر این که سازنده دستگاه نقطه دیگری را توصیه کندتخلیه آن است، مگر این که سازنده دستگاه نقطه دیگری را توصیه کند  بخار یابخار یا  باالی خروجیباالی خروجی
 

 

 

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  PPCCDDبیولوژیک یا بیولوژیک یا آزمون آزمون پک پک   ((00

  . . ر بیولوژیک انتخاب و آماده کنیدر بیولوژیک انتخاب و آماده کنیداندیکاتواندیکاتو

  های استریل کننده نوع پیش خال، تعریف های استریل کننده نوع پیش خال، تعریف در دستگاهدر دستگاهPPCCDD  بندی بندی های بستههای بستهسسها، باید با توجه به وسایل و جنها، باید با توجه به وسایل و جنکامال مشخص است، در سایر سیکلکامال مشخص است، در سایر سیکل

  . . انتخاب نمودانتخاب نمود  PPCCDDترین است را به عنوان ترین است را به عنوان مورداستفاده، پکی را که نفوذ بخار به آن سختمورداستفاده، پکی را که نفوذ بخار به آن سخت

  ..نماییدنمایید  یا در رایانه ثبتیا در رایانه ثبت  برگه بایگانی نتایجبرگه بایگانی نتایجتاریخ، شماره دستگاه، و شماره سیکل دستگاه را بر روی تاریخ، شماره دستگاه، و شماره سیکل دستگاه را بر روی   مانندمانندموارد الزم موارد الزم   ((22

    ..چرخه کاری دستگاه را آغاز نماییدچرخه کاری دستگاه را آغاز نماییدقرار دهید و قرار دهید و ترین نقطه چمبر ترین نقطه چمبر سختسختدر در و و   PPCCDD  ونونرا دررا دررنگ رنگ بنفش بنفش   ویالویال  ((00

برای مدت برای مدت   بدون این که بشکنید،بدون این که بشکنید،، ، را با احتیاط برداریدرا با احتیاط بردارید  اندیکاتور بیولوژیکاندیکاتور بیولوژیک، ، و خنک شدن وسایلو خنک شدن وسایل  پس از پایان سیکل استریلیزاسیونپس از پایان سیکل استریلیزاسیون  ((44

  . . گراد داخل انکوباتور قرار دهیدگراد داخل انکوباتور قرار دهیددرجه سانتیدرجه سانتی  6262تا تا   5555ساعت در دمای ساعت در دمای   4444زمان زمان 

   این تغییر به خاطر این تغییر به خاطر . . استریلیزاسیون باال باشد و سیکل مبسوط شود، ممکن است رنگ مایع ویال، کاراملی رنگ شوداستریلیزاسیون باال باشد و سیکل مبسوط شود، ممکن است رنگ مایع ویال، کاراملی رنگ شوددر صورتی که زمان و دمای فاز در صورتی که زمان و دمای فاز

    . . کندکند، اشکالی در عملکرد اندیکاتور بیولوژیک و پاسخ آن ایجاد نمی، اشکالی در عملکرد اندیکاتور بیولوژیک و پاسخ آن ایجاد نمیCCaarraammeelliizzaattiioonnیا یا   این تغییررنگاین تغییررنگ. . تغییررنگ قند داخل مایع محیط کشت استتغییررنگ قند داخل مایع محیط کشت است

در حین انکوباسیون نیز چندین بار وضعیت اندیکاتور را بازرسی نمایید تا در حین انکوباسیون نیز چندین بار وضعیت اندیکاتور را بازرسی نمایید تا ))، رنگ ویال را مشاهده کنید ، رنگ ویال را مشاهده کنید انکوباسیونانکوباسیونپس از پایان زمان پس از پایان زمان   ((55

یعنی بنفش شفاف باشد یعنی بنفش شفاف باشد ))  تغییر نکندتغییر نکند  در صورتی که رنگ ویالدر صورتی که رنگ ویال  (.(.و انکوباسیون را ادامه ندهیدو انکوباسیون را ادامه ندهید  در صورت مثبت شدن زودتر مطلع شویددر صورت مثبت شدن زودتر مطلع شوید

کدر شده باشد کدر شده باشد ، فرآیند استریلیزاسیون مورد تایید است و در صورتی که رنگ آن ، فرآیند استریلیزاسیون مورد تایید است و در صورتی که رنگ آن ((نده باشدنده باشدیا اگر کاراملی بوده است، کاراملی مایا اگر کاراملی بوده است، کاراملی ما

((TTuurrbbiiddiittyy ) ) ز بکارگیری دوباره دستگاهز بکارگیری دوباره دستگاهپیش اپیش او باید و باید به زردی یا طالیی بگراید، صحت فرآیند استریلیزاسیون مشکوک است به زردی یا طالیی بگراید، صحت فرآیند استریلیزاسیون مشکوک است و یا و یا،،  

    ..مشکل را برطرف نماییدمشکل را برطرف نمایید

  . . را یادداشت یا در رایانه ثبت کنیدرا یادداشت یا در رایانه ثبت کنید  ((رشدکردهرشدکرده))یا وضعیت مثبت یا وضعیت مثبت ( ( نکردهنکرده  رشدرشد))ر کنید و وضعیت منفی ر کنید و وضعیت منفی نتیجه را تفسینتیجه را تفسی  ((66

  . . زا نیستندزا نیستندمورداستفاده بیماریمورداستفاده بیماریگرچه اسپورهای گرچه اسپورهای   ..ها امحا نماییدها امحا نماییدبه همراه زبالهبه همراه زبالهامحا زباله امحا زباله   استریالیزراستریالیزررا در درون را در درون   مثبتمثبتویال 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 کاربر، و روش کار انکوباتور، اندیکاتورصحت ، یا بنفش کدر گراد قرار دهید، در صورت تغییر رنگ بنفش به زرددرجه سانتی 62تا  55

    
 

 
 

 120 66018188 هر زمان که نیازی دارید، پاسخگوی شما هستیم

 


