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اندیکاتــور بیولوژیکال پالســما 
STBI-109 کــد محصول : 

ویژگی ها :
استفاده آسان 	 
 	ISO 11138 مطابق با استاندارد
جزء زباله های عفونی محسوب نمیشود	 
مدت زمان کشت 24 ساعت 	 
دمای کشت 60-57 درجه سانیت گراد	 

شرایط نگهداری  :
ــت 	  ــراد ( و رطوب ــانیت گ ــه س ــای اتاق)10-38درج در دم

ــی  ــد عفون ــیدکننده، ض ــل اکس 10-70% و دور از عوام
ــود. ــداری ش ــات نگه ــایر  مایع ــده  وس کنن

دور از نور خورشید نگهداری شود.	 
بایســیت 	  مجــددا   خطــا  صــورت  در  اســتریل  از  پــس 

شــود. امحــا  و  اســتریل 
بنــدی 	  بســته  در  را  نشــده  اســتفاده  اندیکاتورهــای 

نگهــداری  عمــودی  صــورت  بــه  خــود  مخصــوص 
. کنیــد

تغییر رنگ :
از آبــی بــه ســبز در هــر   TYPE 1 تغییــر رنــگ اندیکاتــور 

صــورت
در  زرد  بــه  بنفــش  از  کشــت  محیــط  مایــع  رنــگ  تغییــر 

خطــا بــروز  صــورت 

تارخ انقضا  :
24 ماه بعد از تولید

ایران کد:  2132620986220053

GTIN: 8719992310302

IRC: 9672789552869528

خصوصیات عملکرد :

IU023-VER.1
STBI-109

اندیکاتــور بیولوژیــکال پالســما VH2O2 بــرای اطمینــان از صحــت توانایــی استریلیزاســیون اســتریالیزرهای پالســما طراحــی شــده اســت. اســپورهای زنــده 

ژئوباســیلوس اســتروترموفیلوس میکروارگانیســم هایــی هســتند کــه در برابــر عامــل استریلیزاســیون پالســما VH2O2 مقاومــت نشــان میدهنــد. در 

صورتیکــه یــک اســتریالیزر توانایــی ایــن را داشــته باشــد کــه ایــن میکروارگانیســم هــا را از بیــن ببــرد بــه ایــن معناســت کــه ســایر میکروارگانیســم هــای 

 3.1x10^6 دارای مقــدار Sterdoc بیمــاری زا یــا غیــر بیمــاری زا ماننــد باکتــری هــا، ویــروس هــا، قــارچ هــا را نیــز از بیــن مــی بــرد. اندیکاتــور بیولوژیــکال

ــه  ــک بدن ــکال از ی ــور بیولوژی ــر اندیکات ــد. ه ــرار میگیرن ــتفاده ق ــورد اس ــیون م ــد استریلیزاس ــت در رون ــان از موفقی ــرای اطمین ــه ب ــند ک ــپور میباش اس

شــفاف مقــاوم در برابــر حــرارت، یــک کاغــذ حــاوی اســپور در پاییــن آن، یــک ویــال شیشــه ای از مایــع محیــط کشــت، یــک فیلتــر محافــظ کاغــذی و یــک 

درپــوش ســفید بــرای محافظــت از محتــوا تشــکیل شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، اندیکاتــور بیولوژیــکال دارای یــک برچســب شــیمیایی TYPE 1 بــا تاریــخ 

انقضــاء، تاریــخ تولیــد و جمعیــت اســپور میباشــد. در صــورت قــرار گرفتــن در اســتریالیزر، رنــگ برچســب اندیکاتــور شــیمیایی از آبــی بــه ســبز تغییــر خواهد 

کــرد. اندیکاتورهــای بیولوژیــکال پالســما بــرای تســت روزانــه، استریلیزاســیون ابــزار جراحــی هــای ایمپلنــت و بعــد از هرگونــه کالیبراســیون اســتریالیزر 

اســتفاده میشــوند.

قبل از استریلیزاسیون خطا صحیح


