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)IFU تســت پروتئیــن - طریقه مصرف )
STWC-112 کــد محصول : 

روش استفاده  :

محیط داخل تست پروتئین در صورت مواجهه با پروتئین از رنگ زرد به آبی تغییر رنگ می دهد.
هرچقدر مقدار پروتئین بیشتر باشد مقدار تغییر رنگ واضح تر است.

 بــرای اســتفاده از تســت پروتئیــن نیــاز اســت ســوآپ یکبــار مصــرف را بــا آب مقطــر مرطــوب کــرده و روی ابــزار و ســطحی کــه نیــاز 
اســت کنتــرل شــود بکشــید. پــس از 15 ثانیــه تمــاس بــا ابــزار آن را داخــل ویــال تســت پروتئیــن قــرار و ویــال را تــکان دهیــد . پــس 

از چنــد ثانیــه در صــورت حضــور پروتئیــن رنــگ محیــط بــه آبــی تغییــر رنــگ خواهــد داد.
ــدد  ــتفاده مج ــل اس ــال قاب ــز وی ــی نی ــت منف ــورت تس ــود. در ص ــا ش ــی امح ــال بایس ــت و وی ــور ثب ــط اپرات ــاهدات توس ــج مش نتای

ــود. ــا ش ــی امح ــوده و بایس نب
تست های پروتئین بایسی به شکل عمودی و دور از نور سایر مواد اکسید کننده و ضدعفونی کننده نگهداری شود.

تغییر رنگ :
تغییر رنگ مشخص با تشخیص میزان پروتئین

تارخ انقضا  :
24 ماه بعد از تولید

ایران کد:  2132620986220031

GTIN: 8719325863031

IRC: 5646808913007733

خصوصیات عملکرد :
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از تســت پروتئیــن بــرای تشــخیص کیفیــت فراینــد شستشــو اســتفاده مــی شــود. تفاوتــی نــدارد 
اگــر ابزارهــا بــا روش دســی، التراســونیک یــا ماشــیین شســته شــده باشــند.

بســیار مهــم اســت کــه ایــن روش اثربخش بــوده و میکــرو  ارگانیســم روی ابــزار وجود نداشــته 
باشــد. شناســایی میکروارگانیســم فراینــد بســیار دشــواری اســت امــا بــا روش هوشــمندانه ای 

مــی تــوان میکروارگانیســم هــا یــا بافــت هــای موجــود روی ابــزار را شناســایی کــرد.
تمامــی ســلول هــا از پروتئیــن تشــکیل شــده اســت مــا بــا تســت هــای تشــخیص پروتئیــن مــی 
توانیــم از حضــور یــا عــدم وجــود پروتئیــن روی ابــزار اطمینــان حاصــل کنیــم. وجــود پروتئیــن 
بــه معــین شستشــوی خطــا و حضــور بافــت هــای بیمــار قبلی، جــرم، خــون یــا میکروارگانیســم 

اســت.

قبل از استریلیزاسیون خطا صحیح

شرایط نگهداری  :

ــات 	  ــایر  مایع ــده  وس ــی کنن ــد عفون ــیدکننده، ض ــل اکس ــت 10-70% و دور از عوام ــراد ( و رطوب ــانی گ ــه س ــای اتاق)10-38درج در دم
ــود. ــداری ش نگه

دور از نور خورشید نگهداری شود.	 
پس از استفاده در صورت خطا بایسی امحا شود.	 
به شکل عمودی نگهداری شود.	 


