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CSSD چنــد منظوره دســتگاه انکوباتور 
STBI-105 کــد محصول : 

ویژگی ها :
کلید های از پیش تنظیم شده	 
بلوک جداشونده قابل شست و شو	 
مصرف الکتریسیته اقتصادی	 
استفاده آسان	 
مانیتور بزرگ	 

ایران کد:  2832200986220004

GTIN: 08719325863222

جدول اسپورهای به کار رفته در اندیکاتورهای بیولوژیکال  :

IU025-VER.1
STBI-105

ــا  ــیمیایی و ی ــای ش ــور ه ــی اندیکات ــور کل ــه ط ــود. ب ــی ش ــا م ــم ه ــواع میکروارگانیس ــن ان ــن رفت ــث از بی ــیون باع استریلیزاس
بیولوژیــکال بــرای اطمینــان از صحــت استریلیزاســیون اســتفاده می شــوند کــه ایــن اندیکاتــور هــا شــرایط اســتریل شــدن 
را شــبیه ســازی مــی کننــد. اندیکاتورهــای شــیمیایی بــر اســاس علــوم شــیمیایی و رفتــار مــواد شــیمیایی در مجــاورت بــا مــاده 

ــتند.  ــان نیس ــل اطمین ــم ها قاب ــود میکروارگانیس ــن خ ــن رفت ــدازه از بی ــه ان ــا ب ــد ام ــی کنن ــل م ــده عم ــتریل کنن اس
ــا  ــتان ه ــتریل بیمارس ــز اس ــا در مراک ــن اندیکاتوره ــد. از ای ــکال گردی ــای بیولوژی ــش اندیکاتوره ــث پیدای ــوع باع ــن موض همی
بــرای تســت هــای روزانــه، تســت هــای دوره ای، پــس از کالیبراســیون دســتگاه و همینطــور بــرای اســتریل کــردن ابــزار هایــی کــه 

در پیونــد عضــو یــا ایمپلنــت هــا بــه کار مــی رونــد اســتفاده می شــود.

به طور عمده بیولوژیکال ها در سه نوع جدول زمان بندی رشد وجود دارند:
اندیکاتورهای بیولوژیکال استاندارد که مدت زمان نتیجه  حداقل تا 24 ساعت است.	 
ــکال را 	  ــودن بیولوژی ــا نب ــودن ی ــتریل ب ــاعت اس ــار س ــدت چه ــار در م ــای  بخ ــکال ه ــای بیولوژی ــری از اندیکاتوره ــوع دیگ ن

ــد. ــان میده نش
ــه 	  ــر ک ــاعت و کمت ــک س ــان ی ــدت زم ــود در م ــی ش ــار م ــه اظه ــت ک ــده اس ــازار ش ــی وارد ب ــای بیولوژیکال ــرا اندیکاتوره اخی

ــد. ــان دهن ــتریل را نش ــدم اس ــد ع میتوانن

دستگاه را روشن کنید، تنظیم کنید، انکوبه کنید و لذت ببرید!

روش استریلیزاسیون نام اسپورها دمای محیط
)سانتیگراد(

زمان
)ساعت )

بخار Geobacillus stearothermophilus 55-60 24

اتیلن اکساید B. atrophaeus 35-39 48

حرارت خشک Bacillus subtilis 30-40 7 روز

فرمالدهید Geobacillus stearothermophilus 55-60 24

H202 گاز پالسما Geobacillus stearothermophilus 55-60 24


