
 

 

 

  SStteeaamm  IInnddiiccaattoorr  TTaappee  ریکاییریکاییــاماممپانی مپانی ــساخت کساخت کنوار چسب نوار چسب یک یک  CCrroosssstteexx  SSPPSSmmeeddiiccaall   دارای اندیکـاتور شیمیایـی تیپ دارای اندیکـاتور شیمیایـی تیپ است که است که

  . . باشدباشدمیمی  IISSOO1111114400--11::  22001144مطابق مطابق   یکیک( ( کالسکالس))

   متر استمتر است  5555یارد معادل یارد معادل   0606با با طول این نوارچسب برابر طول این نوارچسب برابر . .  

  متری هستندمتری هستندمیلیمیلی  1515، و ، و 2121، ، 2121اندازه اندازه   33ها در ها در عرض چسبعرض چسب . .  

  هایی که روی چسب قرار دارند، به عنوان اندیکاتور شیمیایی خارجی یا بیرونی هستندهایی که روی چسب قرار دارند، به عنوان اندیکاتور شیمیایی خارجی یا بیرونی هستندخطخط . .  

  مصرف انجام شده استمصرف انجام شده است  بندی یکباربندی یکبارهای بستههای بستهآزمایش عملکرد این محصول، بر روی جنسآزمایش عملکرد این محصول، بر روی جنس . .  

  اند و اند و هایی که مورد فرآیند استریلیزاسیون قرارگرفتههایی که مورد فرآیند استریلیزاسیون قرارگرفتهپکپک))ها ها دی و همچنین تفکیک پکدی و همچنین تفکیک پکــبنبنمصرف، برای بستهمصرف، برای بسته  کاربرد این محصول یکبارکاربرد این محصول یکبار

  . . استاست( ( انداندهایی که هنوز قرارنگرفتههایی که هنوز قرارنگرفتهآنآن

   درجه سانتیگراد آزمایش و تایید شده استدرجه سانتیگراد آزمایش و تایید شده است  235235تا تا   212212این محصول جهت استفاده در انواع سیکل استریالیزر بخار از دمای این محصول جهت استفاده در انواع سیکل استریالیزر بخار از دمای . .  

   شود و شود و از پک جدا میاز پک جدا می  توسط کاربرتوسط کاربر  در محل استفاده از پک، به راحتیدر محل استفاده از پک، به راحتیگرچه این نوع چسب قادر است وضعیت پک را محکم حفظ کند، اما گرچه این نوع چسب قادر است وضعیت پک را محکم حفظ کند، اما
  . . ماندماندبندی باقی نمیبندی باقی نمیهای بستههای بستهاثری از آن بر روی پارچهاثری از آن بر روی پارچه

   دهددهدرا میرا می( ( و ورود بخارو ورود بخارخال خال مراحل مراحل در طی در طی ))پک در زمان سیکل استریلیزاسیون پک در زمان سیکل استریلیزاسیون   ((و انقباضو انقباض  انبساطانبساط))جنس کاغذ این چسب، اجازه کشیدگی جنس کاغذ این چسب، اجازه کشیدگی . .  

   تولید این محصول استفاده شده است، بدون سرب و بدون التکس هستند که این ویژگی، ایمنی محصول را برای تولید این محصول استفاده شده است، بدون سرب و بدون التکس هستند که این ویژگی، ایمنی محصول را برای چسب و جوهری که در چسب و جوهری که در

  . . کندکندبیماران، کاربران چسب، و محیط زیست تامین میبیماران، کاربران چسب، و محیط زیست تامین می

   قرار باشدقرار باشددرصد بردرصد بر  5656درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی کمتر از درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی کمتر از   3636تا تا   2525چسب در محلی دور از مواد شیمیایی نگهداری شود که دمای چسب در محلی دور از مواد شیمیایی نگهداری شود که دمای . .  

   هر حلقه چسب چاپ شده استهر حلقه چسب چاپ شده است  دیواره داخلیدیواره داخلیالت نامبر و تاریخ انقضای محصول بر روی الت نامبر و تاریخ انقضای محصول بر روی . .  

 

 

  . . ر نگهدارنده چسب قرار داده شوندر نگهدارنده چسب قرار داده شونددد( ( هاها))بهتر است نوارچسب بهتر است نوارچسب   ((22

  شودشودعرض چسب بر اساس سنگینی محتویات پک و یا بر اساس نیاز و سلیقه مرکز انتخاب میعرض چسب بر اساس سنگینی محتویات پک و یا بر اساس نیاز و سلیقه مرکز انتخاب می . .  

  ..داشتن پک کافی است، جدا کنید و بر روی قسمت الزم بچسبانیدداشتن پک کافی است، جدا کنید و بر روی قسمت الزم بچسبانیدمقداری از چسب که برای نگه مقداری از چسب که برای نگه   ((11
  که پک شکل کلی خود را حتی بدون که پک شکل کلی خود را حتی بدون   به نحوی باشدبه نحوی باشدبندی باید بندی باید چسب صرفا نقش حفظ شکل پک را برای مراحل بعدی دارد، روش تاکردن جنس بستهچسب صرفا نقش حفظ شکل پک را برای مراحل بعدی دارد، روش تاکردن جنس بسته

  . . بر روی میز کار قرار داردبر روی میز کار قرار داردو کامل و کامل به طور مستقل به طور مستقل در لحظه حاضر، در لحظه حاضر، یعنی چسب باید روی پکی زده شود که یعنی چسب باید روی پکی زده شود که . . چسب هم داشته باشدچسب هم داشته باشد

  بندی، ممکن است نیاز به دو یا سه تکه از نوارچسب باشدبندی، ممکن است نیاز به دو یا سه تکه از نوارچسب باشدبر اساس نوع تکنیک بستهبر اساس نوع تکنیک بسته . .  

ره سیکل استریالیزر، محتویات پک، شخص ره سیکل استریالیزر، محتویات پک، شخص شماشماتاریخ استریلیزاسیون، شماره استریالیزر، تاریخ استریلیزاسیون، شماره استریالیزر،   توان مواردی چونتوان مواردی چونمیمیبر روی سطح چسب، بر روی سطح چسب،   ((33
  ..یادداشت نمودیادداشت نمود  ،،غیرسمیغیرسمیو و دارای جوهر مناسب دارای جوهر مناسب بخار، بخار، استریالیزر استریالیزر مخصوص مخصوص اده از ماژیک اده از ماژیک را با استفرا با استف... ... پک کننده، پک کننده، 

     کننده پک باشدکننده پک باشدبا مصرفبا مصرف  ییهماهنگهماهنگدر در نوع یادداشت و موارد آن الزم است بر اساس پروتکل مرکز و نوع یادداشت و موارد آن الزم است بر اساس پروتکل مرکز و..  
  است که چسب بر روی پک قرار دارداست که چسب بر روی پک قرار دارد، زمانی ، زمانی بهترین زمان نوشتن موارد الزمبهترین زمان نوشتن موارد الزم . .  

  ..شودشودشوند و سیکل استریلیزاسیون بخار انجام میشوند و سیکل استریلیزاسیون بخار انجام میبا روش چینش درست و بدون فشار داخل چمبر استریالیزر قرار داده میبا روش چینش درست و بدون فشار داخل چمبر استریالیزر قرار داده میها ها پکپک  ((44

  در پایان سیکل، در صورت درستی پارامترهای سیکل شامل وجود بخار، در پایان سیکل، در صورت درستی پارامترهای سیکل شامل وجود بخار،   ((55

  های اندیکاتور شیمیایی روی نوارچسب، از های اندیکاتور شیمیایی روی نوارچسب، از دمای بخار، و زمان، خطدمای بخار، و زمان، خط
  . . کنندکنندای تیره یا مشکی تغییر میای تیره یا مشکی تغییر میقهوهقهوه  رنگ اولیه بژ به رنگ نهاییرنگ اولیه بژ به رنگ نهایی

   نخواهند داشتنخواهند داشت  پارامتر مشکلی داشته باشند و کافی نباشند، اندیکاتورهای روی چسب تغییر الزم را پارامتر مشکلی داشته باشند و کافی نباشند، اندیکاتورهای روی چسب تغییر الزم را   33یکی از این یکی از این در صورتی که در صورتی که . .    
  پس ممکن است پس ممکن است . . های اندیکاتورهای شیمیایی روی چسب، اندیکاتور خارجی یا بیرونی هستند و داخل هرپک نیاز به اندیکاتور داخلی نیز هستهای اندیکاتورهای شیمیایی روی چسب، اندیکاتور خارجی یا بیرونی هستند و داخل هرپک نیاز به اندیکاتور داخلی نیز هستخطخط

  . . پارامتر برای اندیکاتور خارجی کافی باشد، اما به دلیل نفوذ ناکافی بخار به داخل پک، اندیکاتور داخلی پاس نشودپارامتر برای اندیکاتور خارجی کافی باشد، اما به دلیل نفوذ ناکافی بخار به داخل پک، اندیکاتور داخلی پاس نشود  33که برای یک پک، میزان که برای یک پک، میزان 

  ها مرطوب هستند، ابتدا مشکل بررسی و رفع گرددها مرطوب هستند، ابتدا مشکل بررسی و رفع گرددآید پکآید پکها باید در طی سیکل کامال خشک شده باشند، در صورتی که به نظر میها باید در طی سیکل کامال خشک شده باشند، در صورتی که به نظر میپکپک . .  

    ..ددگردگردمیمیانجام انجام   مصرفمصرف  محلمحل  دردر  های آسپتیکهای آسپتیکها با تکنیکها با تکنیکبازکردن پکبازکردن پک  وو  شودشودها انجام میها انجام مییع آنیع آنتوزتوز  وو  ها، انبارشها، انبارشپکپک  شدنشدن  خنکخنک  پس ازپس از  ((00
   صورتی که چسب به طور کامل و به درستی بر روی پک قرار نداشته باشد و یا دچار آلودگی و آسیب شده باشد، صورتی که چسب به طور کامل و به درستی بر روی پک قرار نداشته باشد و یا دچار آلودگی و آسیب شده باشد، زمان تحویل پک استریل شده، در زمان تحویل پک استریل شده، در در در

  . . پک نباید برای استفاده تحویل شودپک نباید برای استفاده تحویل شود
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