❖  Spectra-Claveیک محلول شستشو محصول کمپانی امریکایی  STERIS IMSاست
که برای تمیزکردن چمبر استریالیزر بخار تولید میشود.
❖ حجم این محصول برابر  32اونس معادل یک لیتر است.
❖ محـلول را همـواره در ظـرف خـودش نـگهداری نماییـد.
❖ این محصول جهت تمیزکردن چمبر انواع استریالیزرهای بخار کاربرد دارد.
❖ در زمان استفاده از این محصول ،نباید از برسهای فلزی و سمباده استفاده کرد.
❖ این محصول ،رسوبهای معدنی باقیمانده بر روی دیوارههای چمبر را از بین میبرد.
❖ طبق استانداردهای مرتبط با فرآیند استریلیزاسیون از جمله  ،AAMI ST79بازرسی و مراقبت از چمبر ،بخشی از نگهداری روزانه و هفتگی
محسوب میشود.
❖ استفاده هفتگی از این محصول ،دیوارههای چمبر استریالیزر را تمیز و درخشان نگه میدارد و عمر مفید و زیبایی چمبر را به همراه خواهد
داشت.
❖ تمیز و براق بودن داخل چمبر و نبود آلودگی در چمبر ،نگرانی از آلودهشدن پکها را در زمان استریلیزاسیون از بین میبرد.
❖ در مرحله خشککردن پکها در استریالیزر بخار ،بخشی از خشک شدن پکها توسط انتقال دما به شکل تابشی از دیوارههای چمبر انجام
میشود .یک چمبر تمیز و براق ،خشک شدن پکها را سریعتر و کاراتر انجام خواهد داد.
❖ یکی از دالیل وجود پک مرطوب ( )Wet Packدر پایان سیکل ،تمیز نبودن دیوارههای چمبر استریالیزر است .از طرف دیگر ،رسوبات
ایجادشده بر روی دیوارههای چمبر ،گرمشدن یکنواخت چمبر را مورد تاثیر قرار میدهد.
❖ به هیچ وجه ،محلول را بر روی دیوارههای چمبری که گرم یا داغ است ،نباید اسپری کرد .چمبر باید کامال خنک باشد.
❖ در صورتی که محلول به اشتباه توسط فردی نوشیده شد ،دهان را با آب کافی بشوید و به پزشک مراجعه کند .در صورتی که با پوست و
چشم تماس پیدا کرد ،با آب فراوان چند دقیقه شسته شود و به پزشک مراجعه شود .اگر لباس فرد با محلول مرطوب شد ،لباس کامال
شسته شود.
❖ از این محصول فقط برای تمیز کردن چمبر استریالیزر بخار استفاده نمایید و برای ابزارها و سطوح دیگر ،لطفا محلولهای مربوط به آنها
را به کار گیرید ،استفاده برای سطوح دیگر ممکن است منجر به آسیب آن سطوح شود.

 )1برای استفاده از محلول ،مطمئن شوید که دستگاه خاموش و چمبر کامال خنک باشد.
 )2تجهیزات ایمنی فردی ( )PPEشامل روپوش ضدآب ،دستکش ،محافظ صورت ،و محافظ چشم را بپوشید.
 )3محلول را بر روی دیوارههای چمبر اسپری کنید.
 )4اجازه دهید به مدت  2تا  5دقیقه محلول بر روی دیوارهها بماند.
 )5با استفاده از برس با موهای نایلونی محکم (مثال برس کد ،)5 -535
دیوارهها را با فشار برسکشی نمایید.
 )6محلول و ذرات جداشده را با استفاده از حولههای تمیز و مرطوب از روی دیوارهها پاک کنید.
 )7سپس با استفاده از حولههای تمیز و خشک ،دیوارههای چمبر را خشک کنید.

✓ این محلول برای چمبر دستگاههای مشابه نیز کاربرد دارد.
✓ هر زمان که ظرف محلول خالی شد ،برای دورانداختن آن با مسئول بهداشت محیط مرکز یا فرد مربوطه مشورت نمایید.
هر زمان که نیازی دارید ،پاسخگوی شما هستیم 021 88106063

