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ــیلر چک اندیکاتور س
STSL-101 کــد محصول : 

ویژگی ها :
تشخیص بصری عملکرد دستگاه سیلر	 
اندیکاتور یکبار مصرف	 
مقرون به صرفه	 
ــرای 	  ــد آب ب ــای ض ــل ه ــده در فوی ــدی ش ــته بن بس

جلوگیــری از تأثیــر محیــط روی اندیکاتورهــا

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.	 
پــس از اســتریل در صــورت خطــا یــا صحیــح بایســیت 	 

مســتند ســازی شــود.

تارخ انقضا  :
48 ماه بعد از تولید

ایران کد:  2132620986220042

GTIN: 8719992310999

IRC: 4989981470979102
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در بیمارســتان هــا و مراکــز درمانــی، دوخــت رول هــای اســتریل بســیار 
مهــم اســت. بــرای جلوگیــری از هرگونــه آلودگــی احتمالــی، هــر 
CSSD نیــاز بــه یــک دســتگاه ســیلر پزشــکی دارد تــا بتوانــد رول هــا را 

بــه درســیت دوخــت بزنــد.
فشــار کمتــر یــا دمــای کمتــر باعــث دوخــت ضعیــف و حــرارت یــا فشــار 
بــاال و حــیت ســرعت کــم، باعــث  ذوب شــدن رول میشــود. بنابرایــن 
ــور  ــک اندیکات ــا ی ــیلر را ب ــتگاه س ــه دس ــود روزان ــی ش ــه م ــیار توصی بس

ــد. ــرریس کنی ــک ب ــیلر چ س
اندیکاتــور ســیلر چــک Sterdoc بــه بیمارســتان هــا اطمینــان مــی 
ــی  ــان م ــد و کارکن ــی کن ــیت کار م ــه درس ــیلر ب ــتگاه س ــه دس ــد ک ده

ــد. ــازی کنن ــری و مستندس ــدازه گی ــری ان ــج را بص ــد نتای توانن
ــق  ــتگاه طب ــت دس ــه دوخ ــت روزان ــرای تس ــک، ب ــیلر چ ــور س اندیکات

اســتاندارد OQ و  PQ در فرآینــد اعتبــار ســنجی اســتفاده میشــود.


