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تســت پروتئین
STWC-112 کــد محصول : 

ویژگی ها :
استفاده آسان	 
ارائه با  سواب های مناسب	 
یکبار مصرف	 
مقرون به صرفه	 
 	BS EN ISO 15883 مطابق با استاندارد
نتیجه سریع در 10 ثانیه	 
نیازی به کشت دادن نیست	 
ــا 	  ــپس امح ــتریل و س ــگ، اس ــر رن ــورت تغیی در ص

ــود. ش

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.	 
پس از استفاده در صورت خطا بایسیت امحا شود.	 
به شکل عمودی 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 :

IU028-VER.1
STWC-112

فراینــد  بــه  هــا  عفونــت  از  جلوگیــری  بــرای  عالــی  استریلیزاســیون 
شستشــوی عالــی نیــاز دارد. قبــل از بســته بنــدی و استریلیزاســیون ، 

بایــد تمــام وســایل بــه دقــت تمیــز شــوند.
بــا بــازریس بصــری  از نظــر منطقــی، بــرریس کیفیــت شســت و شــو 
امــکان پذیــر نیســت. بیشــتر جــرم و بافتهــای باقیمانــده روی ابــزار 
جراحــی دارای پروتئیــن هســتند، اینهــا نیــز جــزء میکروارگانیســم 
هــا محســوب مــی شــوند. اگــر شســتن دســیت یــا دســتگاه هــای )ســت 
شــور( بتواننــد پروتئیــن را از ابــزار تمیــز کننــد، مرحلــه شستشــو بــا 
موفقیــت انجــام شــده و ابزارهــا آمــاده بــرای بســته بنــدی بــرای فرآینــد 

استریلیزاســیون مــی شــوند.
نــوع  هــر  تشــخیص  بــرای  اندیکاتــوری   Sterdoc پروتئیــن  تســت 
باقیمانــده پروتئیــن بــر روی ابــزار اســت. ایــن تســت مــی توانــد بــه 
ــس از  ــود. پ ــتفاده ش ــو اس ــرل شستش ــه کنت ــت روزان ــک تس ــوان ی عن
تعمیــرات یــا کالیبراســیون دســتگاه هــای شستشــوی ماشــیین )ســت 

شــور( بایســیت حتمــا از تســت پروتئیــن اســتفاده کــرد.

قبل از استریلیزاسیون خطا صحیح


