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)IFU دســتگاه ســیلر  Steri-Seal - طریقــه مصرف )
STSL-102 کــد محصول : 

:  Steri-seal مزایای دستگاه
دارای صفحه نمایشگر لمیس	 
دارای مکانیسم تنظیم نوع دوخت )دسیت یا خودکار(	 
بدون صدا	 
قابلیت تنظیم دمای دوخت از 50-250 درجه مطابق با نوع کاغذ بسته بندی	 
قابلیت تنظیم سرعت به صورت نامحدود مطابق با نوع کاغذ بسته بندی	 
بازه زمانی استریل نامحدود مطابق با نوع کاغذ بسته بندی	 
ثبت و ورود آسان اطالعات در صفحه نمایشگر دستگاه سیلر	 
صرفه جویی در مصرف انرژی با خاموش شدن خودکار موتور پس از پردازش دستور کاربر	 
مجهز به پورت USB برای بروز رسانی	 
قابلیت کنترل دسیت رفت و برگشیت برای افزایش یا کاهش سرعت دوخت	 
دارای گزینه های آماده )با توجه به شرایط متفاوت قابل تغییر(	 
 	ISO 13485  و ISO 4001 منطبق با استاندارد های

راهنمای استفاده از دستگاه سیلر  :
ابتدا دستگاه را روشن میکنیم .	 

با روشن شدن صفحه نمایش می توانید دستگاه را به حالت مورد نظرتان، اعم از میزان فشار، دما و زمان تنظیم کنید.	 

از طرفی می توانید تصمیم بگیرید می خواهید دستگاه به طور دسیت یا غیر دسیت عمل کند.	 

در قسمت دیگری چند نمونه از تنظیمات عمومی مشخص شده که می توانید به این لیست تنظیمی اضافه کرده یا آن را تغییر دهید.	 

در سمت چپ دستگاه، پیچی قرار گرفته که با جابجایی آن،  عمق دوخت مشخص می شود.	 

پس از تایید تنظیم موردنظر، دستگاه شروع به گرم شدن خواهدکرد.	 

زمانی که به میزان دمای منتخب رسید، هشداری جهت آمادگی دستگاه می دهد.	 

با زدن دکمه ی Return می توانید عمل دوخت را عکس کرده تا طول دوخت، افزایش یابد.	 

پس از آماده شدن دستگاه برای دوخت، سیلر چک را درون یکی از بسته ها قرار می دهیم.	 

یک بار دوخت را انجام میدهیم، اگر روی سیلر چک حباب و ردی وجود نداشت، دستگاه دوخت می باشد.	 
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ــمند،  ــش هوش ــه نمای ــا صفح ــد، ب ــاخت هلن ــدل STSL-102 س ــیلر Steri-seal م ــتگاه س دس
ــه  ــت ک ــیار باالس ــت بس ــرد و کیفی ــه ف ــر ب ــی منحص ــودکار، طراح ــیت و خ ــم دس ــت تنظی قابلی
جهــت بســته بندی ابزارهــا و ســت های پزشــکی ارائــه شده اســت. این دســتگاه بــه صــورت 
خــودکار بــا ســرعت و دمــای مدنظــر کاربــر بســیار ســاده و راحــت دو طــرف بســته هــا را بــه هــم 
میــدوزد. پــس ازتنظیــم، دســتگاه بــه صــورت خــودکار، شــروع بــه رســیدن بــه دمــای مطلــوب 
کــرده و پــس از بــوق هشــدار )اعــالم آمادگــی(، بــا قــرار دادن بســته، شــروع بــه دوخــت می کند.


