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کد محصول STTP-101 :
تعداد در بسته  48 :رول در هر بسته
تاریخ انقضا  36 :ماه بعد از تولید

نوار چسب استریلیزاسیون پالسما STTP-101
چســب اســتریالیزر پالســما بــرای اســتفاده جهــت بســته بنــدی ابزارهایــی کــه قــرار اســت توســط
روش پالســما اســتریل شــوند ،طراحــی شــده اســت .در روش اســتریل پالســما ،گاز پراکســید
هیــدروژن تحــت تاثیــر میــدان انــرژی بــه حالــت پالســما تبدیــل شــده و پالســمای ایجادشــده،
پروتئیــن میکــرو ارگانیســم هــا را منعقــد میکنــد .بدلیــل جــذب پراکســید هیــدوژن (آب
اکســیژنه) توســط محصــوالت ســلولزی ،از کاغــذ یــا ســایر محصــوالت پایــه ســلولز اســتفاده
نمــی شــود .چســب بســته بنــدی و پوشــش بســته بنــدی روش پالســما معمــوال از محصــوالت
پایــه پلیمــری ســاخته مــی شــود.
•کد محصول STTP-101 :
•نوار چسب اندیکاتور  TYPE 1مطابق با استاندارد ISO 11140-1
•نوار پلیمری
•طراحی شده برای روش استریل با پالسما VH2O2
•تغییر رنگ از آبی به صورتی یا قرمز
•بدون سرب و سایر فلزات سنگین
•طول رول  25متر
•عرض  25میلی متر
•جزو زباله های عفونی محسوب نمیشود

نوار چسب
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کد محصول STTP-104 :
تعداد در بسته  48 :رول در هر بسته
تاریخ انقضا  36 :ماه بعد از تولید

نوار چسب استریلیزاسیون بخار STTP-104
چســب اتــوکالو بخــار بــرای اســتفاده در انــواع اتــوکالو هــای بخــار طراحــی شــده اســت.
اندیکاتــور ایــن چســب در صــورت حصــول شــرایط استریلیزاســیون بــه شــرح زیــر از رنــگ ســبز (یــا
ســفید) بــه مشــکی تغییــر رنــگ میدهــد.
توجــه داشــته باشــید تغییــر رنــگ چســب اتــوکالو بــه معــی اســتریل بــودن محتــوای بســته
بنــدی نیســت و صرفــا نشــان دهنــده قــرارداده شــدن بســته در اتــوکالو اســت.
•کد محصول STTP-104 :
•تغییر رنگ از سبز (یا سفید) به مشکی
•نوار کاغذی سازگار با بخار
•طراحی شده برای روش استریل بخار
• بدون سرب و سایر فلزات سنگین
•طول رول  50متر
•عرض  19میلی متر
•منطبق با استاندارد ISO 11140 -1 Type 1
•جزو زباله های عفونی محسوب نمیشود
•چسبندگی عالی
•مناسب برای انواع پوشش های بسته بندی
دما 134

دما 121

زمان استریل  3دقیقه

زمان استریل  15دقیقه

نوار چسب
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کد محصول STTP-102 :
تعداد در بسته  48 :رول در هر بسته
تاریخ انقضا  60 :ماه بعد از تولید

نوار چسب استریلیزاسیون گرمای خشک STTP-102
چســب بســته بنــدی استریلیزاســیون بــه روش گرمــای خشــک بــرای اســتفاده جهــت بســته
بنــدی ابزارهایــی کــه نیــاز اســت صرفــا بــا گرمــای خشــک اســتریل شــوند ،طراحــی شــده اســت.
اندیکاتــور  vشــکل روی ایــن چســب در صــورت وجــود دمــای  155درجــه ســانیت گــراد بــه
مــدت  30دقیقــه از رنــگ ســبز بــه رنــگ قهــوه ای تغییــر رنــگ خواهــد داد.
•کد محصول STTP-102 :
•نوار کاغذی غیر قابل اشتعال
•طراحی شده برای روش استریل گرمای خشک
•تغییر رنگ از سبز روشن به قهوه ای
• بدون سرب و سایر فلزات سنگین
•طول رول  50متر
•عرض  19میلی متر
•منطبق با استاندارد ISO 11140 -1 Type 1
•جزو زباله های عفونی محسوب نمیشود

نوار چسب
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کد محصول STTP-103 :
تعداد در بسته  48 :رول در هر بسته
تاریخ انقضا  60 :ماه بعد از تولید

نوار چسب استریلیزاسیون اتیلن اکساید STTP-103
چســب بســته بنــدی اتیلــن اکســاید بــرای اســتفاده جهــت بســته بنــدی پــک هایــی کــه قــرار
اســت در اســتریالیزر اتیلــن اکســاید اســتریل شــوند ،طراحــی شــده اســت .ایــن چســب در صــورت
حضــور گاز اتیلــن اکســاید  600میلــی گــرم بــر لیتــر ،رطوبــت نســی  40الــی  %60و دمــای
 54درجــه ســانیت گــراد بــه مــدت  45دقیقــه یــا بیشــتر تغییــر رنــگ خواهــد داد .اندیکاتــور
ایــن چســب بــه شــکل کلمــه  gasروی چســب نوشــته شــده کــه در صــورت حصــول شــرایط
استریلیزاســیون از رنــگ قهــوه ای بــه ســبز تغییــر رنــگ مــی دهــد.
•کد محصول STTP-103 :
•نوار کاغذی
•طراحی شده برای روش استریل با روش اتیلن اکساید
•تغییر رنگ از قهوه ای به سبز
• بدون سرب و سایر فلزات سنگین
•طول رول  50متر
•عرض  19میلی متر
•منطبق با استاندارد ISO 11140 -1 Type 1
•جزو زباله های عفونی محسوب نمیشود

نوار چسب
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کد محصول  :طبق جدول
تعداد در بسته  :طبق جدول
تاریخ انقضا  :طبق جدول

اندیکاتور رولی لیبلی سه خط
مستندســازی یکــی از الزامــات واحــد استریلیزاســیون در بیمارســتان هاســت .روش هــای
متنوعــی بــرای مستندســازی بســته هــا وجــود دارد کــه ســاده تریــن و ارزان تریــن ایــن روش هــا
اندیکاتورهــای رولــی لیبلــی اســت .ایــن لیبــل هــا بــا چســب دوالیــه امــکان دو مرحلــه مســتند
ســازی را مهیــا مــی کنــد.
اندیکاتــور رولــی لیبلــی  Sterdocبــرای روش بخــار ،اتیلــن اکســاید ،گاز پالســما و فرمالدئیــد
تولیــد میشــود.

•کد محصول  :طبق جدول
•مطابق با استاندارد ISO 11140-1
•جزو زباله های خطرناک محسوب نمیشود.
•تغییر رنگ واضح طبق جدول
•بدون هیچگونه سرب و دیگر فلزات سنگین
•قابل استفاده با دستگاه های لیبل زن سه خط  Monarchآمریکا (اختیاری)
•چسب دو الیه
•مقرون به صرفه
•ابعاد لیبل 25.4mm x 31.0mm

لیبل رولی
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دستگاه لیبل زن سه خط
فرآینــد استریلیزاســیون بایــد بــه دالیــل زیــادی مستندســازی شــود .راحــت تریــن نــوع مســتند ســازی ،برچســب هــای ســه خــط

اســت .ایــن برچســب هــا امــکان ثبــت هــر نــوع اطالعاتــی بــرای بســته هــا را بــدون نیــاز بــه هیچگونــه سیســتم پیچیــده یــا
کامپیوتــر امــکان پذیــر مــی ســازند.

لیبــل بــا چســب دو الیــه یــک روش هوشــمندانه بــرای ثبــت اطالعــات در طــی و بعــد از فرآینــد استریلیزاســیون اســت .برچســب هــا

را مــی تــوان پــس از عمــل جراحــی بــر روی پرونــده جراحــی ثبــت کــرد .ایــن برچســب هــا بــرای روش هــای استریلیزاســیون Steam

 ،،EtOفرمالدئیــد ،پالســما و  H2O2تولیــد مــی شــوند .چســب دو الیــه بــه همــراه اندیکاتــور بــا کیفیــت عالــی ،رونــد مســتند
ســازی را آســان مــی کنــد.

دســتگاه لیبــل زن ســه خــط یــک دســتگاه مطمئــن ،آســان و بــا دوام بــرای فرآینــد مســتند ســازی اســت .ایــن دســتگاه ســال هــا
بــرای اســتفاده زیــاد مناســب خواهــد بــود.

•کد محصولSTLGUN :
•استفاده آسان

•تغییر رنگ چشمگیر برچسب ها

•تهیه شده با دستگاه خط لیبل زن با دوام
•اندیکاتور یکبار مصرف
•مقرون به صرفه

محصول

تغییر رنگ

کد محصول

تعداد در رول

تاریخ انقضا

لیبل رولی اتیلن اکساید

از زرد به مشکی

STLB-101

 500لیبل در رول

 36ماه

لیبل رولی بخار

از بنفش به سبز

STLB-102

 750لیبل در رول

 36ماه

لیبل رولی پالسما

از صورتی به سبز

STLB-103

 500لیبل در رول

 36ماه

لیبل رولی فرمالدئید

از بنفش به سبز

STLB-104

 750لیبل در رول

 36ماه

دستگاه لیبل زن

-

STLGUN

عددی

-
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کد محصول STCI-138 :
تعداد در بسته  250 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  36 :ماه بعد از تولید

اندیکاتور کانتینر کارت STCI-138
بــرای اســتریل نگهداشــتن ابزارهــای جراحــی از محصــوالت و روش هــای متنوعــی اســتفاده
میشــود .یکــی از ایــن روشــها اســتفاده از ظــرف هــای فلــزی (عمدتــ ًا آلومینیمــی) بــه نــام
کانتینــر اســت .کانتینرهــا در کنــار دســتگیره محلــی بــرای قــراردادن اندیکاتــور کالس(نــوع) 1
دارنــد کــه در صــورت اعمــال فراینــد استریلیزاســیون رنــگ ایــن کارت اندیکاتــور تغییــر میکنــد.
اندیکاتــور کانتینــر کارت بــرای اســتفاده جهــت کانتینرهــا بــه روش بخــار طراحــی شــده اســت
و در انــواع اســتریالیزر هــای بخــار عملکــرد خوبــی دارد .تغییــر رنــگ ایــن اندیکاتــور از زرد بــه
مشــکی نشــانگر طــی شــدن فراینــد استریلیزاســیون اســت .توجــه داشــته باشــید تغییــر رنــگ
کانتینــر کارت بــه منزلــه اســتریل بــودن محتــوای داخــل کانتینــر نیســت!.
میتــوان جهــت مســتند ســازی فرآینــد ،روی کانتینــرکارت اطالعاتــی نظیــر تاریــخ ،اپراتــور و
شــماره دســتگاه را توســط ماژیــک هــای مخصــوص اتــوکالو نوشــت.
•کد محصول STCI-138 :
•تغییر رنگ از زرد به سیاه
•بدون هیچگونه سرب و دیگر فلزات سنگین
•کارت یکبار مصرف
•مقرون به صرفه
• مطابق با استاندارد EN ISO 11140
•ابعاد  7سانیت متر در  4سانیت متر
•تاریخ تولید و انقضاء روی هر اندیکاتور
•بسته بندی شده در کیسه آلومینیومی زیپ دار ضد آب

کانتینر کارت
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کد محصول STBD-200 :
تعداد در بسته  30 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  48 :ماه بعد از تولید

بووی دیک پکی STBD-200
اطمینــان از صحــت عملکــرد دســتگاه اتــوکالو مهمتریــن دغدغــه مســئول واحــد
استریلیزاســیون بیمارســتان اســت .بــرای ســنجش عملکــرد دســتگاه هــای اتــوکالو روش هــای
متنوعــی وجــود دارد کــه قدیمــی تریــن آن هــا اندیکاتــور بــووی دیــک پکــی اســت.
بســته هــای بــووی دیــک پکــی اندیکاتورهــای از قبــل مونتــاژ شــده و یکبــار مصــرف هســتند.
ایــن اندیکاتــور بــرای تســت روزانــه دســتگاه هــای اتــوکالو بخــار پیــش خــاء طراحــی شــده و
اشــکاالت اتــوکالو را بــه میــزان قابــل توجهــی مشــخص مــی کنــد .ایــن اندیکاتــور بــرای دمــای
 134درجــه ســانیت گــراد و زمــان ســه و نیــم دقیقــه طراحــی شــده اســت.
•کد محصول STBD-200:
•تغییر رنگ از صورتی به مشکی
•بدون سرب و سایر فلزات سنگین
•اندیکاتور یکبار مصرف
•قابل استفاده فقط جهت اتوکالو های پری وکیوم
•امکان مستندسازی دائمی پشت اندیکاتور
•قابل استفاده توسط هولدر فلزی با دوام
•مقرون به صرفه
•مطابق با استاندارد EN ISO 11140
•تاریخ تولید و انقضاء روی هر اندیکاتور
•شماره پیگیری منحصر به فرد

بووی دیک
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کد محصول STBD-117 :
تعداد در بسته  30 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  36 :ماه بعد از تولید

بووی دیک کارتی بلک برد STBD-117
اطمینــان از صحــت عملکــرد دســتگاه اتــوکالو مهمتریــن دغدغــه مســئول واحــد
استریلیزاســیون بیمارســتان اســت .بــرای ســنجش عملکــرد دســتگاه هــای اتــوکالو روش هــای
متنوعــی وجــود دارد کــه آســان تریــن آن هــا اندیکاتــور بــووی دیــک کارتــی اســت.
ایــن اندیکاتــور بــرای تســت روزانــه دســتگاه هــای اتــوکالو بخــار پیــش خــاء طراحــی شــده و
اشــکاالت اتــوکالو را بــه میــزان قابــل توجهــی مشــخص مــی کنــد .ایــن اندیکاتــور بــرای دمــای
 134درجــه ســانیت گــراد و زمــان ســه و نیــم دقیقــه طراحــی شــده اســت .بــووی دیــک کارتــی
بایســی بــه همــراه هولــدر اســتفاده شــود و بــدون هولــدر نتایــج آن قابــل اســتناد نیســت.
•کد محصول STBD-117:
•تغییر رنگ از صورتی به مشکی
•بدون سرب و سایر فلزات سنگین
•اندیکاتور یکبار مصرف
•قابل استفاده فقط جهت اتوکالو های پری وکیوم
•امکان مستندسازی دائمی پشت اندیکاتور
•قابل استفاده توسط هولدر فلزی با دوام
•مقرون به صرفه
•مطابق با استاندارد EN ISO 11140
•تاریخ تولید و انقضاء روی هر اندیکاتور
•شماره پیگیری منحصر به فرد

بووی دیک
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کد محصول STBD-118 :
تعداد در بسته  30 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  36 :ماه بعد از تولید

بووی دیک کارتی گرین برد STBD-118
اطمینــان از صحــت عملکــرد دســتگاه اتــوکالو مهمتریــن دغدغــه مســئول واحــد
استریلیزاســیون بیمارســتان اســت .بــرای ســنجش عملکــرد دســتگاه هــای اتــوکالو روش هــای
متنوعــی وجــود دارد کــه آســان تریــن آن هــا اندیکاتــور بــووی دیــک کارتــی اســت.
ایــن اندیکاتــور بــرای تســت روزانــه دســتگاه هــای اتــوکالو بخــار پیــش خــاء طراحــی شــده و
اشــکاالت اتــوکالو را بــه میــزان قابــل توجهــی مشــخص مــی کنــد .ایــن اندیکاتــور بــرای دمــای
 134درجــه ســانیت گــراد و زمــان ســه و نیــم دقیقــه طراحــی شــده اســت .ایــن اندیکاتــور بــا
طراحــی منحصــر بــه فــرد بــر خــاف بــووی دیــک هــای کارتــی مــی توانــد میــزان و عمــق فشــار
بخــار و خــاء را مشــخص کنــد  .بــووی دیــک کارتــی بــه همــراه هولــدر بایســی اســتفاده شــود و
بــدون هولــدر نتایــج آن قابــل اســتناد نیســت.
•کد محصول STBD-118:
•تغییر رنگ از صورتی به سبز

•بدون سرب و سایر فلزات سنگین
•اندیکاتور یکبار مصرف
•قابل استفاده فقط جهت اتوکالو های پری وکیوم
•امکان مستندسازی دائمی پشت اندیکاتور
•قابل استفاده توسط هولدر فلزی با دوام
•مقرون به صرفه
•مطابق با استاندارد EN ISO 11140-4
•تاریخ تولید و انقضاء روی هر اندیکاتور
•شماره پیگیری منحصر به فرد

بووی دیک
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کد محصول STBD-111 :
تعداد در بسته  250 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  36 :ماه بعد از تولید

بووی دیک نواری STBD-111
اطمینــان از صحــت عملکــرد دســتگاه اتــوکالو مهمتریــن دغدغــه مســئول واحــد
استریلیزاســیون بیمارســتان اســت .بــرای ســنجش عملکــرد دســتگاه هــای اتــوکالو روش هــای
متنوعــی وجــود دارد کــه مقــرون بــه صرفــه تریــن آن هــا اندیکاتــور بــووی دیــک نــواری اســت.
اندیکاتورهــا توســط هولــدر اســتیل کــه لولــه ای بــه طــول  ۴متــر دارد اســتفاده مــی شــوند .ایــن
اندیکاتــور میــزان قــدرت پمــپ وکیــوم دســتگاه اتــوکالو بخــار پــری وکیــوم را مشــخص مــی
کنــد و عــدم تغییــر رنــگ اندیکاتــور آن نشــان دهنــده عــدم تــوان ایجــاد خــاء توســط اتــوکالو
و یــا وجــود نشــی در واشــرها و یــا چمبــر اتــوکالو اســت.
•کد محصول STBD-111 :
•تغییر رنگ از زرد به مشکی /قهوه ای تیره
•بدون هیچگونه سرب و دیگر فلزات سنگین
•یکبار مصرف

•قابلیت بایگانی دائمی بدون بازگشت به رنگ ابتدایی
• َبچ نامبر مشخص هر اندیکاتور
•جهت استفاده توسط یک نگهدارنده بادوام از استیل ضد زنگ
•اندیکاتور پشت چسب دار قابل استفاده برای مستند سازی
•مقرون به صرفه
•مطابق با استاندارد EN ISO 11140
•تاریخ تولید برای هر نوار
•بسته بندی شده در کیسه آلومینیومی زیپ دار ضد آب

بووی دیک
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کد محصول STLT-104 :
تعداد در بسته  250 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  48 :ماه بعد از تولید

اندیکاتور شیمیایی  PCDبخار STLT-104
بــرای یــک ســیکل کامــل استریلیزاســیون ،میــزان فشــار ،وکیــوم و کیفیــت بخــار عوامــل
تعییــن کننــده ای هســتند .در ســیکل هایــی کــه نیــاز اســت ابزارهــا لومــن دار یــا ســایر لولــه هــا
را اســتریل کنیــم بایــد از نفــوذ پذیــری بخــار در ســیکل عــادی اتــوکالو اطمینــان حاصــل کنیــم.
 PCDهــا بــرای شــبیه ســازی وضعیــت اســتریل لومــن هــا طراحــی شــده انــد .دســتگاه  PCDاز
یــک لولــه یــک و نیــم متــری بــه قطــر  3میلــی متــر و درپــوش وکیــوم تشــکیل شــده اســت.
اندیکاتــور بایســی ضمــن تــا کــردن از وســط در داخــل در پــوش قــرار گرفتــه و درپــوش بــه لولــه
بســته شــود .و بــه همــراه ســایر ابزارهــا در ســیکل اســتریل اســتفاده شــود.
نکتــه مهــم :بــرای اطمینــان از عــدم نشــی واشــرهای دســتگاه  PCDمیتــوان آن را داخــل ظــرف
آب توســط ســرنگ  50میلــی لیتــری تســت کــرد .در صــورت نشــی ،حبــاب هــای هــوا از دســتگاه
خــارج خواهــد شــد.
این اندیکاتور پشت چسبدار بوده و به راحیت در دفاتر مستندسازی قابل استفاده است.
•کد محصول STLT-104:
•تغییر رنگ از زرد به سیاه
•بدون هیچ گونه سرب و دیگر فلزات سنگین
•نوار یکبار مصرف
•قابل استفاده با هولدر تفلون بادوام
•قابلیت مستند سازی
•مقرون به صرفه
•مطابق با استاندارد EN ISO 11140
•تاریخ تولید و انقضاء روی هر اندیکاتور

پی یس دی
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کد محصول STCI-161 :
تعداد در بسته  250 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  36 :ماه بعد از تولید

اندیکاتــور شــیمیایی کالس  Mono-Checks 4بخــار
STCI-161
اندیکاتــور شــیمیایی کالس  4پشــت چســبدار  Mono-Checksبــرای اســتفاده درفرآینــد
استریلیزاســیون بــا دســتگاه بخــار کــه در دمــای  134درجــه ســانتیگراد و زمــان 3:30
دقیقــه عمــل مــی کنــد ،طراحــی شــده اســت .هنگامیکــه ایــن اندیکاتــور در شــرایط صحیــح
استریلیزاســیون بخــار قــرار مــی گیــرد ،از رنــگ زرد بــه مشــکی تغییــر رنــگ مــی دهــد و درســی
فرآینــد استریلیزاســیون بخــار را بــه صــورت کامــا مشــخص نشــان مــی دهــد .همچنیــن ،ایــن
اندیکاتــور بــرای مســتند ســازی راحــت تــر ،پشــت چســبدار مــی باشــد.
اندیکاتــور در صــورت لــزوم بــا اســتفاده از  Sterdoc CSSD Markerقابــل مســتند ســـــــــازی
مــی باشــد.
•کد محصول STCI-161 :
•تغییر رنگ از زرد به مشکی
•بدون هیچگونه سرب و دیگر فلزات سنگین
•یکبار مصرف
•پشت چسبدار
•مقرون به صرفه
•مطابق با استاندارد EN ISO 11140
•تاریخ تولید و انقضاء روی هر اندیکاتور
•بسته بندی شده در کیسه آلومینیومی زیپ دار ضد آب

اندیکاتور های شیمیایی
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کد محصول STCI-115 :
تعداد در بسته  250 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  60 :ماه بعد از تولید

اندیکاتور شیمیایی پالسما Plus-Checks
اندیکاتــور شــیمیایی کالس  4پالســما( )H2O2یــک اندیکاتــور چنــد منظــوره بــوده کــه بــرای
اســتفاده در اســتریالیزهای پالســما طراحــی شــده اســت .در صورتــی کــه طبــق دســتورالعمل
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،بــا تغییــر رنــگ اندیکاتــور بــه رنــگ زرد ،صحــت فراینــد
استریلیزاســیون را نشــان میدهــد.
این اندیکاتور با استفاده از  Sterdoc CSSD Markerقابل مستند سازی میباشد.
•کد محصول STCI-115 :
•تغییر رنگ از نارنجی به زرد
•بدون هیچگونه سرب و دیگر فلزات سنگین
•یکبار مصرف
•قابلیت مستند سازی دائمی بدون بازگشت به رنگ اولیه
•مقرون به صرفه
•مطابق با استاندارد EN ISO 11140
•تاریخ تولید و انقضاء روی هر اندیکاتور
•بسته بندی شده در کیسه آلومینیومی زیپ دار ضد آب

اندیکاتور های شیمیایی
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کد محصول STCI-106 :
تعداد در بسته  250 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  36 :ماه بعد از تولید

اندیکاتــور کالس  5مســتند ســازی Palm-Checks
اتیلــن اکســاید
اندیکاتــور کالس  5اتیلــن اکســاید چنــد منظــوره  Palm-Checksپشــت چســبدار ،بــرای
اســتفاده در اســتریالیزرهای اتیلــن اکســاید طراحــی شــده اســت .در صورتیکــه غلظــت اتیلــن
اکســاید و رطوبــت مناســب در دمــا و زمــان مشــخص وجــود داشــته باشــد ،ایــن اندیکاتــور بــا
تغییــر رنــگ بــه مشــکی صحــت فرآینــد اســتریل را نشــان میدهــد.
این اندیکاتور با استفاده از ماژیک استریلیزاسیون  ،Sterdocقابل مستند سازی میباشد.
•کد محصول STCI-106:
•تغییر رنگ از زرد به مشکی
•بدون هیچگونه سرب و دیگر فلزات سنگین
•نوار یکبار مصرف
•پشت چسبدار
•مقرون به صرفه
•مطابق با استاندارد EN ISO 11140
•تاریخ تولید و انقضاء روی هر اندیکاتور
•بسته بندی شده در یک کیسه آلومینیومی زیپ دار ضد آب

اندیکاتور های شیمیایی
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کد محصول STCI-108 :
تعداد در بسته  250 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  36 :ماه بعد از تولید

اندیکاتور شیمیایی کالس  5پشت چسبدار
 Combi-Checksبخار
اندیکاتــور شــیمیایی کالس  5بخــار چنــد منظــوره پشــت چســبدار  Combi-Checksبــرای
اســتفاده در دســتگاه استریلیزاســیون بخــار کــه در دمــای  121یــا  134درجــه ســانتیگراد کار می
کنــد ،طراحــی شــده اســت .در صورتیکــه اندیکاتــور طبــق دســتورالعمل مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد ،تغییــر رنــگ اندیکاتــور شــیمیایی نشــان دهنــده درســت بــودن شــرایط استریلیزاســیون
بخــار طبــق اســتاندارد  ISO 11140اســت.
تفــاوت اندیکاتــور کالس/نــوع  5بــا  6در نحــوه عملکــرد آن در اتــوکالو بخــار اســت .اندیکاتور
کالس/نــوع  5پارامتــر هــای بخــار و دمــا و زمــان را همزمــان انــدازه گیــری میکنــد در حالیکه در
نــوع  6ایــن پارامتــر هــا مســتقل انــدازه گیــری میشــوند .میتــوان گفــت در صورتیکــه اندیکاتور
بیولوژیــکال در دســترس نباشــد میتوانــد از نــوع  5بــه عنــوان جانشــین موقــت نــگاه کرد.
•کد محصول STCI-108 :
•تغییر رنگ از زرد به مشکی

•بدون هیچگونه سرب و دیگر فلزات سنگین
•نوار یکبار مصرف
•پشت چسبدار
•مقرون به صرفه
•مطابق با استاندارد EN ISO 11140
•تاریخ تولید و انقضاء روی هر اندیکاتور
•بسته بندی شده در کیسه آلومینیومی زیپ دار ضد آب

اندیکاتور های شیمیایی
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کد محصول STCI-150 A :
تعداد در بسته  250 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  36 :ماه بعد از تولید

اندیکاتور شیمیایی کالس  Para-Checks 6بخار
اندیکاتــور شــیمیایی کالس/نــوع  6بخــار  Para-Checksبــرای اتــوکالو هــای بخــار پــری
وکیــوم و گراویــی کــه در دمــای  134یــا  121درجــه ســانیت گــراد کار میکننــد ،طراحــی شــده
اســت .مــدت زمــان الزم بــرای تغییــر رنــگ اندیکاتــور در دمــای  134درجــه  4 ،دقیقــه و در دمــای
 121درجــه 15 ،دقیقــه اســت .ایــن اندیکاتــور پارامتــر هــای فشــار ،دمــا ،زمــان و بخــار را کنتــرل
میکنــد و در صــورت وجــود شــرایط کامــل استریلیزاســیون از رنــگ زرد بــه مشــکی تغییــر رنــگ
میدهــد.
•کد محصول STCI-150 A:
•تغییر رنگ از زرد به مشکی
•بدون هیچگونه سرب و دیگر فلزات سنگین
•یکبار مصرف
•پشت چسب دار با قابلیت مستند سازی
•مقرون به صرفه
•مطابق با استاندارد EN ISO 11140
•تاریخ تولید و انقضاء برای هر اندیکاتور
•بسته بندی شده در کیسه آلومینیومی زیپ دار ضد آب
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اندیکاتور های شیمیایی
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کد محصول STCI-150 Al :
تعداد در بسته  250 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  36 :ماه بعد از تولید

اندیکاتور شیمیایی کالس  6مستند سازی
 Para-Checksبخار
اندیکاتــور شــیمیایی کالس/نــوع  6بخــار  Para-Checksبــرای اتــوکالو هــای بخــار پــری
وکیــوم و گراویــی کــه در دمــای  134یــا  121درجــه ســانیت گــراد کار میکننــد ،طراحــی شــده
اســت .مــدت زمــان الزم بــرای تغییــر رنــگ اندیکاتــور در دمــای  134درجــه  4 ،دقیقــه و در دمــای
 121درجــه 15 ،دقیقــه اســت .ایــن اندیکاتــور پارامتــر هــای فشــار ،دمــا ،زمــان و بخــار را کنتــرل
میکنــد و در صــورت وجــود شــرایط کامــل استریلیزاســیون از رنــگ زرد بــه مشــکی تغییــر رنــگ
میدهــد.
ایــن اندیکاتــور بــا قابلیــت مستندســازی بــرای مراکــزی کــه نیــاز اســت پرونــده بیمــاران
رهگیــری شــوند قابــل مســتند ســازی اســت .اطالعــات اســتریل را میتــوان بــا ماژیــک مخصــوص
اتــوکالو روی ایــن اندیکاتــور نوشــت.
نســخه اقتصــادی ایــن اندیکاتــور از رنــگ زرد بــه قهــوه ای تیــره تغییــر رنــگ میدهــد .ایــن
اندیکاتــور را میتوانیــد بــا کــد  STCI-150 AI ECOســفارش دهیــد.
•کد محصول STCI-150 AI | STCI-150 AI ECO:
•تغییر رنگ از زرد به مشکی در STCI-150 AI
•تغییر رنگ از زرد به قهوره ای تیره در STCI-150 AI ECO
•بدون هیچگونه سرب و دیگر فلزات سنگین
•یکبار مصرف
•پشت چسب دار با قابلیت مستند سازی
•مقرون به صرفه
•مطابق با استاندارد EN ISO 11140
•تاریخ تولید و انقضاء برای هر اندیکاتور
•بسته بندی شده در کیسه آلومینیومی زیپ دار ضد آب
اندیکاتور های شیمیایی
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کد محصول STBI-105 :
تعداد در بسته  :ندارد
تاریخ انقضا  :ندارد

دستگاه انکوباتور  CSSDچند منظوره
استریلیزاســیون باعــث از بیــن رفتــن انــواع میکروارگانیســم هــا مــی شــود .بــه طــور کلــی
اندیکاتــور هــای شــیمیایی و یــا بیولوژیــکال بــرای اطمینــان از صحــت استریلیزاســیون
اســتفاده میشــوند 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 اســتریل کننــده عمــل مــی کننــد امــا بــه انــدازه از بیــن رفتــن خــود میکروارگانیســمها
قابــل اطمینــان نیســتند.
همیــن موضــوع باعــث پیدایــش اندیکاتورهــای بیولوژیــکال گردیــد .از ایــن اندیکاتورهــا
در مراکــز اســتریل بیمارســتان هــا 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 میشــود.
به طور عمده بیولوژیکالها در سه نوع جدول زمان بندی رشد وجود دارند:
•اندیکاتورهــای بیولوژیــکال اســتاندارد کــه مــدت زمــان نتیجــه حداقــل تــا  24ســاعت
اســت.
•نــوع دیگــری از اندیکاتورهــای بیولوژیکالهــای بخــار در مــدت  4ســاعت اســتریل بــودن یــا
نبــودن بیولوژیــکال را نشــان میدهــد.
•اخیــرا اندیکاتورهــای بیولوژیکالــی وارد بــازار شــده اســت کــه اظهــار مــی شــود در مــدت
زمــان یــک ســاعت و کمتــر کــه میتواننــد عــدم اســتریل را نشــان دهنــد.
دستگاه را روشن کنید ،تنظیم کنید ،انکوبه کنید و لذت ببرید!
انکوباتور
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جدول اسپورهای به کار رفته در اندیکاتورهای بیولوژیکال:
زمان
)ساعت (

دمای محیط
(سانتیگراد)

نام اسپورها

روش استریلیزاسیون

24

55-60

Geobacillus stearothermophilus

بخار

48

35-39

B. atrophaeus

اتیلن اکساید

 7روز

30-40

Bacillus subtilis

حرارت خشک

24

55-60

Geobacillus stearothermophilus

فرمالدئید

24

55-60

Geobacillus stearothermophilus

گاز پالسما H202

•کد محصول STBI-105 :
•کلید های از پیش تنظیم شده
•بلوک جداشونده قابل شست و شو
•مصرف الکتریسیته اقتصادی
•استفاده آسان
•مانیتور بزرگ
جدول تنظیمات دستگاه:
کاربرد

دما

زمان

دکمه

-H202بخار

57

24

A

اتیلن اکساید

37

48

B

48

72

C

تنظیمات دلخواه

D
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کد محصول STBI-103 :
تعداد در بسته  50 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  24 :ماه بعد از تولید

اندیکاتور بیولوژیکال بخار STBI-103
اندیکاتــور بیولوژیــکال بخــار  STBI-103بــرای اطمینــان از توانایــی اســتریل کــردن
اســتریالیزرهای بخــار (اتــوکالو) طراحــی شــده اســت.
اســپورهای زنــده اســتئاروترموفیلوس جــزو میکروارگانیســم هــای مقــاوم در برابــر بخــار و
گرمــا مــی باشــند .وقــی یــک اســتریالیزر قــادر بــه از بیــن بــردن ایــن میکروارگانیســم هــا باشــد
 ،بــه ایــن معنــا اســت کــه میکروارگانیســم هــای بیمــاری زا یــا غیــر بیمــاری زای دیگــر ماننــد
باکتــری هــا  ،ویــروس هــا و قــارچ هــا را نیــز از بیــن مــی بــرد.
اسپور چیست؟
اســپور حالــی از باکتــری اســت کــه مقــاوم تریــن وضعیــت را نســبت بــه عوامــل اســتریل کننــده
دارد و بــه راحــی از بیــن نمیــرود.
اندیکاتورهــای بیولوژیــکال دارای مقادیــر کافــی اســپور مــی باشــند کــه بــرای اطمینــان از
صحــت رونــد استریلیزاســیون مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .هــر اندیکاتــور بیولوژیــکال از
یــک بدنــه شــفاف مقــاوم در برابــر حــرارت ،یــک کاغــذ حــاوی اســپور در پاییــن آن ،یــک ویــال
شیشــه ای از مایــع محیــط کشــت ،یــک فیلتــر محافــظ کاغــذی در بــاال و یــک درپــوش نارنجــی
بــرای محافظــت از محتــوا تشــکیل شــده اســت.
همچنیــن اندیکاتــور بیولوژیــکال دارای یــک برچســب شــیمیایی  TYPE 1بــا تاریــخ انقضــاء،
تاریــخ تولیــد و جمعیــت اســپور مــی باشــد .در صــورت قــرار گرفتــن در دســتگاه استرلیزاســیون،
رنــگ برچســب اندیکاتــور شــیمیایی از آبــی بــه قهــوه ای تغییــر خواهــد کــرد.
اندیکاتورهــای بیولوژیــکال بــرای تســت هــای روزانــه دســتگاه ،استریلیزاســیون ابزارهــای
جراحــی ایمپلنــت یــا پیونــد اعضــا و بعــد از هرگونــه کالیبراســیون اتــوکالو اســتفاده میشــوند.
اندیکاتور بیولوژیکال

26

•چگونه نتایج اندیکاتور بیولوژیکال را کنترل کنیم؟
پــس از تمــام شــدن چرخــه ی استریلیزاســیون ،اندیکاتــور شــیمیایی بایــد توســط دســتگاه انکوباتــور اســتاندارد بــه مــدت 24
ســاعت در دمــای  57-60درجــه ســانتیگراد کشــت داده شــود.
اگــر اســپور زنــده باقــی بمانــد شــروع بــه تکثیــر و تغذیــه از محیــط کشــت مــی کنــد و رنــگ مایــع محیــط کشــت از بنفــش
بــه زرد تغییــر مــی کنــد کــه ایــن نتیجــه ی یــک واکنــش زنجیــره ای از تغییــر رنــگ آنزیمــی اســت .رنــگ زرد در اندیکاتــور
بیولوژیــکال نشــانه ی خطــای ســیکل اســتریل اســت و ابزارهایــی کــه بــا ایــن فرآینــد اســتریل شــده انــد بایــد مجــددا بســته
بنــدی و اســتریل شــوند.
در صورتیکــه ســه بــار متوالــی نتایــج اندیکاتــور بیولوژیــکال خطــا بدهــد دســتگاه اتــوکالو بایــد از جریــان عملیاتــی خــارج و
پــس از عیــب یابــی ،مجــددا کالیبــره شــود.
در برخــی شــرایط ،اندیکاتورهــای بیولوژیــکال بــه صــورت نادرســت بســته بنــدی میشــوند و بخــار قــادر بــه تمــاس بــا اســپورها
نمــی باشــد .قبــل از کالیبــره کــردن اســتریالیزر ،الزم اســت کــه از اندیکاتــور بیولوژیــکال بــدون بســته بنــدی اســتفاده کنیم.
•کد محصول STBI-103 :
•تغییر رنگ اندیکاتور  TYPE 1از آبی به قهوه ای در هر صورت
•تغییر رنگ مایع محیط کشت از بنفش به زرد در صورت خطای سیکل استریل
•استفاده آسان
•مطابق با استاندارد ISO 11138
•جزو زباله های عفونی محسوب نمیشود
•مدت زمان کشت  24ساعت
•دمای کشت  57-60درجه سانیت گراد
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کد محصول STBI-104 :
تعداد در بسته  50 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  24 :ماه بعد از تولید

اندیکاتور بیولوژیکال بخار STBI-104+
اندیکاتــور بیولوژیــکال بخــار  STBI-104بـرای اطمینــان از توانایــی استریلیزاســیون دســتگاه های
اتــوکالو بخــار طراحــی شــده اســت.
اســپورهای زنــده اســتئاروترموفیلوس جــزو میکروارگانیســم های مقــاوم در برابر بخــار و گرما
مــی باشــند .وقــی یــک اســتریالیزر بــا روش گرمــا قــادر بــه از بیــن بــردن ایــن میکروارگانیســم
هــا باشــد ،بــه ایــن معنــا اســت کــه ســایر میکروارگانیســم هــای بیمــاری زا یــا غیــر بیمــاری زا
ماننــد باکتــری هــا ،ویــروس هــا و قــارچ هــا را نیــز از بیــن مــی بــرد.
اندیکاتورهــای بیولوژیــکال دارای مقادیــر کافــی اســپور میباشــند کــه بــرای اطمینــان از
موفقیــت در رونــد استریلیزاســیون مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .هــر اندیکاتــور بیولوژیــکال
از یــک پوشــش پالســتیکی شــفاف مقــاوم در برابــر حــرارت ،یــک کاغــذ حــاوی اســپور در پاییــن
آن ،یــک ویــال شیشــه ای از مایــع محیــط کشــت ،یــک اندیکاتــور شــیمیایی  ،TYPE 5در داخــل
آن یــک فیلتــر کاغــذی و یــک درپــوش نارنجــی بــرای محافظــت از محتــوا تشــکیل شــده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،اندیکاتــور بیولوژیــکال دارای یــک برچســب شــیمیایی  TYPE 1بــا تاریــخ انقضاء،
تاریــخ تولیــد و جمعیــت اســپور میباشــد .در صــورت قــرار گرفتــن در دســتگاه استریلیزاســیون
 ،رنــگ برچســب اندیکاتــور شــیمیایی از آبــی بــه قهــوه ای تغییــر خواهــد کــرد .بــا کمــک
اندیکاتــور شــیمیایی  ،TYPE 5نتیجــه اندیکاتــور بیولوژیــکال بایــو تســت پــاس بــه صــورت
آنــی قابــل خوانــدن اســت.
اندیکاتورهــای بیولوژیــکال بــرای تســت هــای روزانــه اســتریالیزرها ،اســتریل کــردن ابزارهــای
جراحــی بــرای ایمپلنــت و بعــد از هرگونــه کالیبراســیون اســتریالیزرها اســتفاده میشــوند.
اندیکاتور بیولوژیکال
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•چگونه نتایج اندیکاتور بیولوژیکال را کنترل کنیم؟
پــس از اتمــام ســیکل استریلیزاســیون ،اندیکاتــور بیولوژیــکال بایــد توســط دســتگاه انکوباتــور اســتاندارد ،کشــت داده
شــود .اندیکاتورهــا بایــد بــه مــدت  24ســاعت در دمــای  57-60درجــه ســانتیگراد کشــت داده شــوند.
نکتــه :اگــر کوچکتریــن رنــگ زرد روی اندیکاتــور شــیمیایی  TYPE 5مانــده باشــد نشــان دهنــده خطــای اســتریل اســت
و نیــازی بــه کشــت نیســت و ســیکل اســتریل خطــا محســوب مــی شــود.
اگــر اســپورها زنــده باقــی بماننــد ،رنــگ مایــع محیــط کشــت از بنفــش بــه زرد تغییــر میکنــد .رنــگ زرد در اندیکاتــور
بیولوژیــکال نشــانه ی عــدم موفقیــت آن اســت و ابزارهــای ایــن فرآینــد اســتریل نبــوده و قابلیــت اســتفاده بــرای عمــل جراحــی
را ندارنــد.
همچنیــن اگــر نتایــج اندیکاتــور شــیمیایی بــرای فرآینــد هــای بعــدی نیــز شکســت بخــورد ،دســتگاه اســتریالیزر بایــد مجــددا
کالیبــره شــده و توســط اندیکاتــور بیولوژیــکال بــرریس گــردد .در برخــی شــرایط ،اندیکاتورهــای بیولوژیــکال بــه صــورت
نادرســت بســته بنــدی مــی شــوند و بخــار یــا عامــل اســتریل کننــده قــادر بــه نفــوذ و تمــاس بــا اســپورها نمــی باشــد .قبــل از
کالیبــره کــردن اســتریالیزر ،الزم اســت کــه از اندیکاتــور بیولوژیــکال بــدون بســته بنــدی اســتفاده کنیــم.

•کد محصول STBI-104 :
•خواندن سریع با استفاده از اندیکاتور  TYPE 5داخل ویال در صورت خطا
•تغییر رنگ اندیکاتور کالس  1از آبی به قهوه ای در صورت استریل صحیح
•تغییر رنگ اندیکاتور کالس  5از زرد به مشکی در صورت استریل صحیح
•تغییر رنگ مایع محیط کشت از بنفش به زرد در صورت خطای استریل
•استفاده آسان
•مطابق با استاندارد ISO 11138
•جزو زباله های عفونی محسوب نمیشود
•در صورت مثبت بودن نتیجه ،اندیکاتور باید مجددا استریل و امحا شود.
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کد محصول STBI-109 :
تعداد در بسته  50 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  24 :ماه بعد از تولید

اندیکاتور بیولوژیکال پالسما STBI-109
اندیکاتــور بیولوژیــکال پالســما  VH2O2بــرای اطمینــان از صحــت توانایــی استریلیزاســیون
اســتریالیزرهای پالســما طراحــی شــده اســت.
اســپورهای زنــده ژئوباســیلوس اســتئاروترموفیلوس میکروارگانیســم هایــی هســتند کــه
در برابــر عامــل استریلیزاســیون پالســما  VH2O2مقاومــت 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 بیمــاری زا یــا غیــر بیمــاری زا ماننــد باکتــری هــا،
ویــروس هــا ،قــارچ هــا را نیــز از بیــن مــی بــرد.
اسپور چیست؟
اســپور حالــی از باکتــری اســت کــه مقــاوم تریــن وضعیــت را نســبت بــه عوامــل اســتریل کننــده
دارد و بــه راحــی از بیــن نمیــرود.
اندیکاتــور بیولوژیــکال  Sterdocدارای مقــدار  3.1x10^6اســپور میباشــند کــه بــرای اطمینــان
از موفقیــت در رونــد استریلیزاســیون مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
هــر اندیکاتــور بیولوژیــکال از یــک بدنــه شــفاف مقــاوم در برابــر حــرارت ،یــک کاغــذ حــاوی
اســپور در پائیــن آن ،یــک ویــال شیشــه ای از مایــع محیــط کشــت ،یــک فیلتــر محافــظ کاغذی و
یــک درپــوش ســفید بــرای محافظــت از محتــوا تشــکیل شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،اندیکاتــور
بیولوژیــکال دارای یــک برچســب شــیمیایی  TYPE 1بــا تاریــخ انقضــاء ،تاریــخ تولیــد و جمعیــت
اســپور میباشــد .در صــورت قــرار گرفتــن در اســتریالیزر ،رنــگ برچســب اندیکاتــور شــیمیایی از
آبــی بــه ســبز تغییــر خواهــد کــرد.
اندیکاتور بیولوژیکال
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اندیکاتورهــای بیولوژیــکال پالســما بــرای تســت روزانــه ،استریلیزاســیون ابــزار جراحــی هــای ایمپلنــت و بعــد از هرگونــه
کالیبراســیون اســتریالیزر اســتفاده میشــوند.
چگونه نتایج اندیکاتور بیولوژیکال را کنترل کنیم؟
پــس از تمــام شــدن چرخــه ی استریلیزاســیون ،اندیکاتــور شــیمیایی بایــد توســط دســتگاه انکوباتــور اســتاندارد بــه مــدت 24
ســاعت در دمــای  57-60درجــه ســانتیگراد کشــت داده شــود.
اگــر اســپور زنــده باقــی بمانــد شــروع بــه تکثیــر و تغذیــه از محیــط کشــت میکنــد و رنــگ مایــع محیــط کشــت از بنفــش
بــه زرد تغییــر میکنــد کــه ایــن نتیجــه ی یــک واکنــش زنجیــره ای از تغییــر رنــگ آنزیمــی اســت .رنــگ زرد در اندیکاتــور
بیولوژیــکال نشــانه ی خطــای ســیکل اســتریل اســت و ابزارهایــی کــه بــا ایــن فرآینــد اســتریل شــده انــد بایــد مجــددا بســته
بنــدی و اســتریل شــوند.
در صورتیکــه ســه بــار متوالــی نتایــج اندیکاتــور بیولوژیــکال خطــا بدهــد دســتگاه اســتریالیزر بایــد از جریــان عملیاتــی خــارج
و عیــب یابــی و مجــددا کالیبــره شــود.
در برخــی شــرایط ،اندیکاتورهــای بیولوژیــکال بــه صــورت نادرســت بســته بنــدی میشــوند و عامــل اســتریل کننــده قــادر بــه
تمــاس بــا اســپورها نمــی باشــد .قبــل از کالیبــره کــردن اســتریالیزر ،الزم اســت کــه از اندیکاتــور بیولوژیــکال بــدون بســته
بنــدی اســتفاده کنیــم.

•کد محصول STBI-109 :
•تغییر رنگ اندیکاتور  TYPE 1از آبی به سبز در هر صورت
•تغییر رنگ مایع محیط کشت از بنفش به زرد در صورت بروز خطا
•استفاده آسان
•مطابق با استاندارد ISO 11138
•جزو زباله های عفونی محسوب نمیشود
•مدت زمان کشت  24ساعت
•دمای کشت  57-60درجه سانیت گراد
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بسته بندی

کد محصول STWP- 250/1200 :
تعداد در بسته  :بستگی به اندازه دارد
تاریخ انقضا  60 :ماه بعد از تولید

کاغذ کرپ بسته بندی استریلیزاسیون
استریلیزاســیون ابزارهــای جراحــی یکــی از چالــش برانگیزتریــن بخــش هــای فرآینــد
استریلیزاســیون در کلیــه  CSSDهــا اســت.
بــا اســتفاده از کاغذهــای کــرپ بســته بنــدی استریلیزاســیون ،بیمارســتان هــا میتواننــد ابزارهای
اســتریل شــده را بــرای مــدت طوالنــی اســتریل نگهــداری کننــد .کاغذهــای بــدون حافظــه و
فاقــد پــرز از بــروز هــر گونــه خطــر عفونــت جلوگیــری مــی کننــد.
•کد محصولSTWP-250/1200 :
•قابلیت ممانعت از نفوذ باکتری
•مقاوم
•استفاده آسان
•ماندگاری طوالنی
•مطابق با استاندارد تمام روش های استریلیزاسیون به جز روش پالسما
•مقاوم در برابر پارگی
•کاغذ بدون حافظه
•بدون پرز
•بسته بندی یکبار مصرف
•مقرون به صرفه
•مطابق با استاندارد EN ISO 11607
•تاریخ تولید و انقضاء روی هر بسته بندی
•این کاغذ ها در ابعاد مختلف قابل ارائه است.

کاغذ بسته بندی
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تعریف حافظه در کاغذ بسته بندی استریل کرپ چیست؟
معمــوال وقــی بســته هــا یــا کاغــذ هــا تــا مــی شــوند ،پــس از مدتــی قســمیت کــه تــا مــی شــود خــط مــی انــدازد و کاغــذ
یکپارچگــی و صافــی خــود را از دســت مــی دهــد .در طــول یــک عمــل جراحــی ،کاغــذ روی ســیین بایــد کامــا بــاز شــود تــا
جراحــان بتواننــد بــه راحــی بــه ابزارهــای اســتریل شــده دســتریس پیــدا کننــد .بــا اســتفاده از یک کاغــذ بــدون حافظه اســتریل

کــرپ ،بیمارســتان هــا مــی تواننــد از بــروز هــر گونــه آلودگــی در حیــن عمــل جلوگیــری کننــد .از طــرف دیگــر ،کاغــذ هــای
بســته بنــدی اســتریل کــم کیفیــت ،حافظــه قــوی روی یــک ســیین دارنــد و بــه همیــن دلیــل همیشــه بــه شــکل اصلــی خــود
(بســته) بــاز میگردنــد.
در صنعت بسته بندی  CSSDاستفاده از مواد بسته بندی بدون حافظه ( )Memory Freeبسیار مهم است.

کاغذکــرپ بســته بنــدی اســتریل نــرم از الیــاف  %100ســلولزی ســاخته شــده و میتوانــد بــه صــورت بســته بنــدی داخلــی یــا
خارجــی ابــزار جراحــی اســتفاده شــود .بســته هــای کــرپ بــرای بخــار ،اتیلــن اکســاید ،فرمالدئیــد و روش هــای استریلیزاســیون
پرتویــی مناســب هســتند و یــک راه حــل مطمئــن بــرای جلوگیــری از آلودگــی مقابــل باکتــری هــا هســتند.
چرا نمیتوانیم از کاغذهای بسته بندی کرپ در استریالیزرهای پالسمای  H2O2استفاده کنیم؟
اســترالیزرهای پالســما از پراکســید هیــدروژن بــه عنــوان مــاده عامــل اســتریل بــرای ایجــاد پالســما در داخــل چمبــر اســتفاده
میکننــد .مــواد ســلولزی ،هیــدروژن پراکســید تزریــق شــده در محفظــه اســتریالیزر را جــذب میکننــد در نتیجــه غلظــت
باقیمانــده پراکســید هیــدروژن ،توانایــی ایجــاد فــاز پالســمای مناســب بــرای اســتریل کــردن ابــزار را نــدارد .بــه همیــن دلیــل،
در اســتریالیزرهای پالســما ،اســتفاده از مــواد بســته بنــدی بــر پایــه ســلولز مجــاز نمــی باشــد.
مناسب جهت روشهای استریل ذیل:
بله

بخار

بله

اتیلن اکساید

بله

فرمالدئید

خیر

پالسما

بله

گاما

اندازه و بسته بندی کاغذ بسته بندی کرپ  -نرم
تعداد در بسته

ابعاد

کد محصول

 2000برگ

 250x250میلیمتر

STWP-250

 2000برگ

 300x300میلیمتر

STWP-300

 500برگ

 400x400میلیمتر

STWP-400

 500برگ

 500x500میلیمتر

STWP-500

 500برگ

 600x600میلیمتر

STWP-600

 250برگ

 750x750میلیمتر

STWP-750

 250برگ

 900x900میلیمتر

STWP-900

 125برگ

 1200x1200میلیمتر

STWP-1200
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کد محصول STSMMS- 300/1200 :
تعداد در بسته  :بستگی به اندازه دارد
تاریخ انقضا  60 :ماه بعد از تولید

پارچــهبیبافــت()nonwovenبســتهبندیاستریلیزاســیون
SMMSs
بســته بنــدی ابزارهــا یکــی از مهــم تریــن مراحــل در چرخــه ی استریلیزاســیون اســت .ایــن مــواد
بایــد بــرای مــدت زمــان مشــخیص ابزارهــا را اســتریل نگهــداری کننــد .همچنیــن مــواد بســته
بنــدی بایــد قابلیــت نفــوذ مــاده ضــد عفونــی کننــده (ماننــد بخــار ،اتیلــن اکســاید و غیــره) را
بــه داخــل بســته داشــته باشــند کــه بــه ایــن ترتیــب ابزارهــا بــه صــورت صحیــح اســتریل شــوند.
پارچـ�ه بی بافـ�ت بسـ�ته بنـ�دی استریلیزاسـ�یون( (�Spunbond, Meltblown, Meltblown, Spun
 )bond, Spunbondشــامل پنــج الیــه اســت کــه میتوانــد بــه عنــوان یــک بســته بنــدی داخلــی یــا
خارجــی بــرای وســایل پزشــکی و ســیین هــا اســتفاده شــود.
•کد محصولSTSMMS-300/1200 :
•با دو الیه  Melt-Blownبرای اطمینان از عدم نفوذ میکرو ارگانیسم ها
•بدون هیچگونه پرز
•بسته بندی یکبار مصرف
•کاغذ بدون حافظه (بسته بندی هنگام عمل جراحی باز باقی می ماند)
•مقرون به صرفه
•مطابق با استاندارد EN ISO 11607
•تاریخ تولید و انقضا روی هر بسته بندی
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کاغذ بسته بندی
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الیــه هــای  Spunbondخــواص فیلتراســیون و اســتحکام کشــی خوبــی دارنــد و همچنیــن در برابــر نفــوذ انــواع مایعــات
مقــاوم مــی باشــند ،در حالــی کــه الیــه هــای  Meltblownبــه دلیــل ســاختار مولکولــی و وجــود منافــذ خیلــی ریــز ،مانعــی
قــوی در برابــر نفــوذ باکتــری هســتند.
آلتــون طــب پارچــه بــی بافــت بســته بنــدی استریلیزاســیون  SMMSsرا در رنــگ آبــی و گرمــاژ  55گــرم ارائــه میکنــد .رنــگ آبی
روشــن بــرای اتــاق هــای عمــل رنگــی بســیار مناســب اســت تــا از بــروز هرگونــه انعــکاس نــور و خســتگی چشــم در هنــگام
جراحــی بــرای تیــم جراحــی جلوگیــری کنــد.
توجــه :پارچــه هــای  SSSداخلــی بدلیــل عــدم اســتفاده از  Meltblownدر ســاختار آن بــه هیــچ عنــوان مناســب بســته بنــدی
استریلیزاســیون نیســت .ایــن پارچــه هــا بــرای البســه و ســایر مصــارف بهداشــی کاربــرد دارد .لطفــا گــول نخوریــد!
نکته SMMSs :با  SMSدر میزان قدرت نگهداری استریل متفاوت است.

روش های سازگار استریلیزاسیون با  SMMSsمطابق زیر است:
بله

بخار

بله

اتیلن اکساید

بله

فرمالدئید

بله

پالسما

بله

گاما

اندازه و بسته بندی پارچه بی بافت SMMSs
تعداد در بسته

ابعاد

کد محصول

 1000برگ

 300x300میلیمتر

STSMMS-300

 1000برگ

 400x400میلیمتر

STSMMS-400

 500برگ

 500x500میلیمتر

STSMMS-500

 250برگ

 600x600میلیمتر

STSMMS-600

 125برگ

 750x750میلیمتر

STSMMS-750

 125برگ

 900x900میلیمتر

STSMMS-900

 50برگ

 1200x1200میلیمتر

STSMMS-1200

37

کد محصول STFL- 075/500 :
تعداد در بسته  :بستگی به اندازه دارد
تاریخ انقضا  48 :ماه بعد از تولید

رول بسته بندی استریلیزاسیون بخار
آلتــون طــب ،رول هــای بســته بنــدی استریلیزاســیون بــا کیفیــت عالــی بــرای کلیــه بیمارســتان
هــا و مراکــز درمانــی کــه بــه دنبــال یــک فرآینــد استریلیزاســیون مطمئــن هســتند ،فراهــم مــی
کنــد .رول هــای بســته بنــدی استریلیزاســیون در نــگاه اول بســیار ســاده بــه نظــر مــی رســند،
امــا در واقــع ایــن محصــوالت بســیار پیچیــده هســتند .قســمت کاغــذی رول هــا بایــد از قــدرت
و اســتحکام کافــی بــرای نگــه داشــتن وســایل داخــل کیســه برخــوردار باشــند .در عیــن حــال
بایــد بــه عامــل اســتریل کننــده اجــازه نفــوذ بدهنــد و از ورود هــر نــوع میکروارگانیســم بــه
داخــل بســته جلوگیــری کننــد .عــاوه بــر اینهــا قســمت کاغــذی رول هــای بســته بنــدی
استریلیزاســیون بایــد قابلیــت دوختــه شــدن توســط دســتگاه هــای ســیلر بیمارســتانی را داشــته
باشــند.
•کد محصولSTFL-075/500 :
•با دوام

•مقاوم در برابر پاره شدن
•قابلیت نفوذ عامل استریل کننده
•مانع بسیار قوی در برابر نفوذ میکرو ارگانیسم
•سازگار با اغلب روش های رایج استریلیزاسیون
•استفاده آسان
•ماندگاری طوالنی
•بدون پرز
•بسته بندی یکبار مصرف
•مطابق با استاندارد EN ISO 11607
رول بسته بندی
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فــاز خــاء فرآینــد استریلیزاســیون ،پــک هایــی کــه کیفیــت مناســب نداشــته باشــند را پــاره مــی کنــد .بــه همیــن دلیــل بســیار
مهــم اســت کــه رول هــا دارای قابلیــت دوخــت قــوی باشــند و نیــز قســمت کاغــذی بایــد بــدون پــرز بــوده و بــه راحــی در اتــاق
عمــل بــاز شــوند.
فیلــم رول هــا بایــد شــفاف و محکــم باشــد تــا از ســوراخ شــدن جلوگیــری کنــد و همچنیــن بــه راحــی در فرآینــد اســتریل از
کاغــذ جــدا نشــود .برخــی از شــرکت هــا ادعــا مــی کننــد فیلــم هــا  7 ،5یــا حــی  9الیــه دارنــد  ،امــا در واقعیــت ایــن یــک روش
بازاریابــی اســت و بیــن فیلــم هــای  7یــا  9الیــه تفــاوت وجــود نــدارد.
رول های استرداک دارای سه اندیکاتور هستند :بخار ،اتیلن اکساید و فرمالدئید
شکل منحصر به فرد اندیکاتورها دستریس نتایج بهتر را آسان می کند.

روش های استریلیزاسیون با رول بسته بندی استریلیزاسیون بخار مطابق استاندارد زیر است:
بله

بخار

بله

اتیلن اکساید

بله

فرمالدئید

خیر

پالسما

بله

گاما

اندازه و بسته بندی رول بسته بندی استریلیزاسیون بخار
تعداد در بسته

ابعاد

کد محصول

4

 200متر  75 xمیلیمتر

STFL-075

4

 200متر  100 xمیلیمتر

STFL-100

4

 200متر  150 xمیلیمتر

STFL-150

2

 200متر  200 xمیلیمتر

STFL-200

2

 200متر  250 xمیلیمتر

STFL-250

2

 200متر  300 xمیلیمتر

STFL-300

1

 200متر  350 xمیلیمتر

STFL-350

1

 200متر  400 xمیلیمتر

STFL-400

1

 200متر  500 xمیلیمتر

STFL-500
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کد محصول STTY- 075/500 :
تعداد در بسته  :بستگی به اندازه دارد
تاریخ انقضا  36 :ماه بعد از تولید

تایوک
رول بسته بندی استریلیزاسیون ِ
روش استریلیزاســیون پالســما  H2O2رویش آســان و ســازگار بــا محیــط زیســت اســت .بــه لطــف
هیــدروژن پراکســید  ،دســتگاه اســتریالیزر قــادر اســت در دمــای کــم بــا خروجــی غیــر ســمی
اســتریل کنــد .مــواد مبتــی بــر کاغذ /ســلولز بــرای اســتفاده در اســتریالیزرهای پالســما مناســب
نیســتند ،از ایــن رو علــم یــک راه حــل بــرای بســته بنــدی پالســما یافتــه اســت :تایـ ِـوک
تایــوک نــام تجــاری نوعــی از الیــاف پلــی اتیلــن بــا چگالــی بــاال  ،Flashspunیک مــاده مصنوعی
اســت .ایــن نــام یک مــارک تجــاری ثبت شــده از شــرکت  DuPontاســت.
رول بســته بنــدی استریلیزاســیون تایــوک ،بــادوام و ســازگار بــا طیــف گســترده ای از روش
هــای استریلیزاســیون اســت و در مقایســه بــا ســایر روش هــای بســته بنــدی استریلیزاســیون
دارای بیشــترین مقاومــت نفــوذ در برابــر میکروارگانیســم هــا اســت.
•کد محصولSTTY-075/500 :
•مقاوم در برابر پارگی
•با دوام
•قابلیت نفوذ عامل استریل کننده
•مانع بسیار قوی در برابر نفوذ انواع میکروارگانیسم
•سازگار با اغلب روش های رایج استریلیزاسیون
•استفاده آسان
•ماندگاری طوالنی
•بدون پرز
•بسته بندی یکبار مصرف
•مطابق با استاندارد EN ISO 11607
•تاریخ تولید و انقضاء روی هر محصول
رول بسته بندی
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روش های استریلیزاسیون با رول بسته بندی استریلیزاسیون تایوک مطابق استاندارد زیر است:
بله

بخار

بله

اتیلن اکساید

بله

فرمالدئید

بله

پالسما

بله

گاما

اندازه و بسته بندی رول بسته بندی استریلیزاسیون تایوک
تعداد در بسته

ابعاد

کد محصول

4

 70متر  75 xمیلیمتر

STTY-075

4

 70متر  100 xمیلیمتر

STTY-100

4

 70متر  150 xمیلیمتر

STTY-150

2

 70متر  200 xمیلیمتر

STTY-200

2

 70متر  250 xمیلیمتر

STTY-250

2

 70متر  300 xمیلیمتر

STTY-300

1

 70متر  350 xمیلیمتر

STTY-350

1

 70متر  400 xمیلیمتر

STTY-400
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شستشو

کد محصول STWC-103 :
تعداد در بسته  100 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  48 :ماه بعد از تولید

اندیکاتور تست شستشو Steri-Tag
اندیکاتــور تســت شستشــو  Steri-Tagبــرای بــرریس قابلیــت دســتگاه هــای شستشــو در از بیــن
بــردن اجــرام و بافــت هــا روی ابزارهــا طراحــی شــده اســت.
در بیمارســتان هــا و مراکــز درمانــی ،فاصلــه زمانــی بیــن اســتفاده از ابــزار و اســتریل مجــدد آنهــا
وجــود دارد .معمــوال پــس از عمــل جراحــی ،ابزارهــا هنــوز حــاوی ضایعــات باقیمانــده  ،ماننــد
خــون و بافــت بــدن بیمــار هســتند .پاکســازی ضایعــات خشــک شــده بســیار ســخت بــوده و بــا
اســتفاده از دســتگاه شســت و شــو  ،ضــروری اســت کــه بــا شــبیه ســازی اجــرام ســخت ،کیفیــت
شســت و شــو را بــرریس کنیــد.
اندیکاتــور تســت شســت و شــو  Steri-Tagدارای جرمــی ســخت اســت کــه در دورتریــن محــل
شستشــو داخــل دســتگاه قــرار داده مــی شــود کــه در صــورت درســت کار کــردن دســتگاه
شستشــو مــی تــوان از صحــت شستشــو اطمینــان حاصــل کــرد.
•کد محصول STWC-103 :
•در یــک فرآینــد شستشــو صحیــح ،بــا پــاک شــدن جــرم روی اندیکاتــور ،قابــل تشــخیص
اســت.
•قابلیت اتصال به هر ماده
•مقرون به صرفه
•استفاده آسان
•مطابق با استاندارد ISO-17664:2017
•جزو زباله های عفونی محسوب نمیشود
•تاریخ تولید و انقضاء روی هر بسته بندی

اندیکاتور شستشو
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کد محصول STWC-101 :
تعداد در بسته  200 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  48 :ماه بعد از تولید

اندیکاتور تست شست و شو Steri-Wash
اندیکاتــور تســت شستشــو  Steri-Washبــرای بــرریس قابلیــت دســتگاه هــای شستشــو در از
بیــن بــردن اجــرام و بافــت هــا روی ابزارهــا طراحــی شــده اســت.
در بیمارســتان هــا و مراکــز درمانــی ،فاصلــه زمانــی بیــن اســتفاده از ابــزار و اســتریل مجــدد آنهــا
وجــود دارد .معمــوال پــس از عمــل جراحــی ،ابزارهــا هنــوز حــاوی ضایعــات باقیمانــده  ،ماننــد
خــون و بافــت بــدن بیمــار هســتند .پاکســازی ضایعــات خشــک شــده بســیار ســخت بــوده و بــا
اســتفاده از دســتگاه شســت و شــو  ،ضــروری اســت کــه بــا شــبیه ســازی اجــرام ســخت ،کیفیــت
شســت و شــو را بــرریس کنیــد.
اندیکاتــور تســت شســت و شــو  Steri-Washدارای جرمــی ســخت اســت و توســط یــک
نگهدارنــده اســتیل ضــد زنــگ  STWC – 102بــکار مــی رود .در دورتریــن محــل شستشــو
داخــل دســتگاه قــرار داده مــی شــود کــه در صــورت درســت کار کــردن دســتگاه شستشــو مــی
تــوان از صحــت شستشــو اطمینــان حاصــل کــرد.
•کد محصول STWC-101 :
•در یــک فرآینــد شستشــو صحیــح ،بــا پــاک شــدن جــرم روی اندیکاتــور ،قابــل تشــخیص
اســت.
•همراه با نگهدارنده فلزی با دوام (جزو محصول نیست)
•مقرون به صرفه
•استفاده آسان
•مطابق با استاندارد ISO-17664:2017
•جزو زباله های عفونی محسوب نمیشود
•تاریخ تولید و انقضاء روی هر بسته بندی
اندیکاتور شستشو
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کد محصول STWC-112 :
تعداد در بسته  25 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  24 :ماه بعد از تولید

تست پروتئین
استریلیزاســیون عالــی بــرای جلوگیــری از عفونــت هــا بــه فرآینــد شستشــوی عالــی نیــاز دارد.
قبــل از بســته بنــدی و استریلیزاســیون  ،بایــد تمــام وســایل بــه دقــت تمیــز شــوند.
از نظــر منطقــی ،بــرریس کیفیــت شســت و شــو بــا بــازریس بصــری امــکان پذیــر نیســت .بیشــتر
جــرم و بافــت هــای باقیمانــده روی ابــزار جراحــی دارای پروتئیــن هســتند ،اینهــا نیــز جــزء
میکروارگانیســم هــا محســوب مــی شــوند .اگــر شســتن دســی 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.
تســت پروتئیــن  Sterdocاندیکاتــوری بــرای تشــخیص هــر نــوع باقیمانــده پروتئیــن بــر روی
ابــزار اســت .ایــن تســت مــی توانــد بــه عنــوان یــک تســت روزانــه کنترل شستشــو اســتفاده شــود.
پــس از تعمیــرات یــا کالیبراســیون دســتگاه هــای شستشــوی ماشــیین (ســت شــور) بایســی
حتمــا از تســت پروتئیــن اســتفاده کــرد.
•کد محصولSTWC-112 :
•تغییر رنگ مشخص با تشخیص میزان پروتئین
•استفاده آسان
•ارائه با سواب های مناسب
•یکبار مصرف
•مقرون به صرفه
•مطابق با استاندارد BS EN ISO 15883
•نتیجه سریع در  10ثانیه
•نیازی به کشت دادن نیست
•در صورت تغییر رنگ ،استریل و سپس امحا شود.
تست پروتئین
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از تســت پروتئیــن بــرای تشــخیص کیفیــت فرآینــد شستشــو اســتفاده مــی شــود .تفاوتــی نــدارد اگــر ابزارهــا بــا روش دســی،
التراســونیک یــا ماشــیین شســته شــده باشــند.
بســیار مهــم اســت کــه ایــن روش اثربخــش بــوده و میکــرو ارگانیســم روی ابــزار وجــود نداشــته باشــد .شناســایی
میکروارگانیســم فرآینــد 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 معــی شستشــوی خطــا و حضــور بافــت هــای بیمــار قبلــی،
جــرم ،خــون یــا میکروارگانیســم اســت.
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 ســواب یکبــار مصــرف را بــا آب مقطــر مرطــوب کــرده و روی ابــزار و ســطحی کــه
نیــاز اســت کنتــرل شــود بکشــید .پــس از  15ثانیــه 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.
نتایــج مشــاهدات توســط اپراتــور ثبــت و ویــال بایســی امحــا شــود .در صــورت تســت منفــی نیــز ویــال قابــل اســتفاده مجــدد
نبــوده و بایســی امحــا شــود.
تســت هــای پروتئیــن بایســی بــه شــکل عمــودی و دور از نــور ســایر مــواد اکســید کننــده و ضدعفونــی کننــده نگهــداری
شــود.
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سایر محصوالت

کد محصول STTL-30 x 45 :
تعداد در بسته  300 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  48 :ماه بعد از تولید

کاغذ جاذب آب Tray-Liner
آب عنصــر مهمــی در استریلیزاســیون اســت .بــه ویــژه در روش هــای بخــار و اتیلــن اکســاید،
قطــرات آب باقیمانــده بســیار چالــش برانگیــز هســتند.
هر نوع باقیمانده آب یکی از عوامل تاثیرگذاری در کاهش کیفیت استریلیزاسیون است.
کاغذهــای جــاذب آب  Sterdocبــه گونــه ای طراحــی شــده انــد کــه بتواننــد قطــره هــای مایــع
موجــود در داخــل بســته را جــذب کننــد تــا از عــدم آلودگــی مجــدد بســته اطمینــان حاصــل
شــود.
عــاوه بــر ایــن  ،در روش اتیلــن اکســاید ،قطــره هــای آب از تمــاس مســتقیم گاز جلوگیــری مــی
کننــد و بخــی از ابــزار کــه بــا گاز اتیلــن اکســاید تمــاس ندارنــد اســتریل نمــی شــوند.

•کد محصول STTL-30 x 45 :
•جذب باالی آب
•ترکییب از ویسکوز و پنبه
•در سایزهای مختلف بنا به نیاز بیمارستان ها
•حداقل قدرت جذب کنند ٪700
•ساخته شده با پرز بسیار کم
• یکبار مصرف
•مقرون به صرفه
•تاریخ تولید و انقضاء روی بسته بندی
کاغذ جاذب آب
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کد محصول STDL – 40 x 40 :
تعداد در بسته  600 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  48 :ماه بعد از تولید

حوله دست جراح
در طــی عمــل جراحــی بســیار مهــم اســت کــه دســت جراحــان خشــک باشــد .هــر ثانیــه در اتــاق
عمــل ( )ORبســیار مهــم اســت و اســتفاده از حولــه جــاذب آب بــا ســرعت جــذب بــاال یکــی از
مســائل غیــر قابــل اجتنــاب اســت.
حولــه دســت جــراح  Sterdocبــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه در حیــن جراحــی بــه عنــوان
یــک حولــه یکبــار مصــرف مــورد اســتفاده گیــرد ،بــا ایــن وجــود در بعــی از بیمارســتان هــا از
ایــن بــه عنــوان کاغــذ جــاذب آب  Tray-Linerنیــز اســتفاده مــی شــود.
کاغــذ هــای جــاذب آب یــا حولــه هــای یکبــار مصــرف عمــل جراحــی بایــد بــدون پــرز باشــند .پــرز
مــی توانــد از حولــه بــه روی دســت جــراح منتقــل شــده ،ســپس وارد بــدن بیمــار شــود .ایــن ذرات
عــوارض زیــادی را بــرای بیمــاران بــه همــراه خواهنــد داشــت .میــزان باالیــی از جــذب آب وخــون
ویژگــی مناســب یــک حولــه دســت جــراح عالــی ،اســت.
•کد محصولSTDL – 40 x 40 :
•میزان باالی جذب آب
•ترکییب از ویسکوز و پنبه
•در ســایزهای مختلــف بنــا بــه نیــاز بیمارســتان هــا (انــدازه اســتاندارد  40×40ســانیت متــر) در
دســترس اســت.
•قدرت جذب کنند ٪700
•ساخته شده با پرز بسیار کم
•به صورت یکبار مصرف
•مقرون به صرفه
•تاریخ تولید و انقضاء روی هر بسته
حوله دست جراح
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کد محصول STSL-101 :
تعداد در بسته  100 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  48 :ماه بعد از تولید

اندیکاتور سیلر چک
در بیمارســتان هــا و مراکــز درمانــی ،دوخــت رول هــای اســتریل بســیار مهــم اســت .بــرای
جلوگیــری از هرگونــه آلودگــی احتمالــی ،هــر  CSSDنیــاز بــه یــک دســتگاه ســیلر پزشــکی
دارد تــا بتوانــد رول هــا را بــه درســی دوخــت بزنــد.
فشــار کمتــر یــا دمــای کمتــر باعــث دوخــت ضعیــف و حــرارت یــا فشــار بــاال و حــی ســرعت کــم،
باعــث ذوب شــدن رول میشــود .بنابرایــن بســیار توصیــه مــی شــود روزانــه دســتگاه ســیلر را بــا
یــک اندیکاتــور ســیلر چــک بــرریس کنیــد.
اندیکاتــور ســیلر چــک  Sterdocبــه بیمارســتان هــا اطمینــان مــی دهــد کــه دســتگاه ســیلر
بــه درســی کار مــی کنــد و کارکنــان مــی تواننــد نتایــج را بصــری انــدازه گیــری و مستندســازی
کننــد.
اندیکاتــور ســیلر چــک ،بــرای تســت روزانــه دوخــت دســتگاه طبــق اســتاندارد  OQو  PQدر
فرآینــد اعتبــار ســنجی اســتفاده میشــود.

•کد محصولSTSL-101 :
•تشخیص بصری عملکرد دستگاه سیلر
•اندیکاتور یکبار مصرف
•مقرون به صرفه
•تاریخ تولید و انقضاء روی هر اندیکاتور
•بسته بندی شده در فویل های ضد آب برای جلوگیری از تاثیر محیط روی اندیکاتورها

اندیکاتور سیلر چک
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کد محصول STSL-102 :
تعداد در بسته  :ندارد
تاریخ انقضا  :ندارد

دستگاه سیلر Steri-Seal

رول هــای استریلیزاســیون زمانیکــه توســط دســتگاه ســیلر بــا کیفیــت پاییــن دوختــه شــوند ارزش
خــود را از دســت میدهنــد .دســتگاه هــای عالــی از هزینــه هــای اضافــی بــرای بیمارســتانها ماننــد تعمیــر
و نگهــداری مــداوم و نتایــج ناموفــق کــه از بســته بنــدی نادرســت حاصل میشــود جلوگیــری میکنند.
دســتگاه  Steri-Sealیــک انتخــاب هوشــمندانه بــرای هــر بیمارســتان و مرکــز درمانــی اســت کــه بــه
دنبــال کیفیــت بســته بنــدی برتــر اســت .یکــی از مزایــای ایــن دســتگاه بــی صــدا بــودن آن اســت.
بــه خصــوص اگــر در یــک محیــط بــی صــدا و آرام قــرار بگیــرد .دســتگاه  Steri-Sealیــک دســتگاه
بــا کاربــری بســیار آســان اســت کــه تقریبــا میتــوان گفــت بــه تعمیــر احتیاجــی نــدارد و کار بــا آن آســان
اســت.
برخــاف ســایر دســتگاه هــای ســیلر ،دســتگاه ســیلر Steri-Sealبــه دلیــل وزن کــم بــرای جــا بــه جایــی
در بخــش  CSSDبســیار مناســب اســت .همچنیــن یکــی از مزایــای دســتگاه رنــگ بیرونــی آن اســت کــه
دارای پوشــی مــی باشــد کــه قابلیــت ضدعفونــی کــردن را دارد .مانیتــور پیشــرفته ایــن دســتگاه کار را
بــرای کنتــرل تعــداد و ســایر مولفــه هــای بســته بنــدی راحــت مــی کنــد.
•کد محصولSTSL-102 :
•بدون صدا
•کم مصرف
•بدون نیاز به تعمیر
•استفاده آسان
•دارای یک کامپیوتر داخلی برای خروجی سوابق
•کم وزن
•طراحی مکانیکی فوق پیشرفته
•مناسب برای واحد استریلیزاسیون
•فینگر تاچ

دستگاه سیلر
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کد محصول STC :
تعداد در بسته  :ندارد
تاریخ انقضا  :ندارد

کانتینر
نگهــداری ابزارهــا بــه شــکل اســتریل بــرای طوالنــی مــدت یکــی از مهمتریــن چالــش هاســت
اینکــه یــک بســته تــا چقــدر میتوانــد در بیمارســتان اســتریل نگهــداری شــود همــواره موضوعی
چالــش برانگیــز در واحدهــای  cssdبــوده اســت.
ســوال :چــه مــدت مــی توانیــم بســته هــای خــود را اســتریل نگــه داریــم؟ پاســخ :بــه عوامــل
بســیار زیــادی بســتگی دارد محــل نگهــداری بســته هــا از نظــر میــزان آلودگــی .مــواد بســته
بنــدی کــه بــرای ابزارهــا در نظــر گرفتــه شــده اســت .تعــداد لمــس شــدن بســته بنــدی در انبــار
نگهــداری .ایــن مــوارد بــه ایــن معناســت کــه انــدازه گیــری اســتریل مانــدن بســته هــا بســیار
پیچیــده اســت کانتینرهــای  Sterdocبــه گونــه ای طراحــی شــده انــد کــه میتواننــد ابزارهــای
ســنگین و حجیــم و حــی ابــزار هــای حســاس را به مدت بســیار زیــادی اســتریل نگهــداری کنند
و در فرآینــد حمــل و نقــل یــا نگهــداری آســیب نبیننــد ایــن کانتینرهــا بــرای بیمارســتانهایی
طراحــی شــدهاند کــه دنبــال عملکــرد بســیار عالــی و ظاهــر زیبــا در کنــار هــم هســتند.
•کد محصولSTC :
•اندازه های مختلف بر اساس نیاز
•دارای هولدر اندیکاتور کالس 1
•وزن بسیار سبک
•استفاده آسان
•تعویض آسان فیلترها
•ضد خش
•مقاوم در برابر دما
•رنگ ثابت
کانتینر
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کد محصول STMK-BLUE/BLACK :
تعداد در بسته  20 :عدد در هر بسته
تاریخ انقضا  36 :ماه بعد از تولید

ماژیک CSSD
نوشــتن روی محصــوالت ســاده اســت .امــا وقــی محصــول خــایص نیــاز بــه اســتریل شــدن بــا
دمــای  134درجــه ســانتیگراد داشــته و فشــار بــاالی بخــار و خــاء قــوی را تحمــل مــی کنــد ،کار
ســخیت اســت ضمــن اینکــه مــواد نوشــتاری بایــد بــرای اپراتورهــا ســمی نباشــند.
ماژیــک هــای  CSSDاســترداک بــرای اســتفاده در بســته بنــدی هــای استریلیزاســیون بســیار
مناســب هســتند .ایــن ماژیــک هــای غیــر ســمی در دو رنــگ آبــی و مشــکی عرضــه میشــوند و
نــوک نازکــی بــرای ایجــاد یــک نوشــته خوانــا روی کاغذهــای مختلــف دارنــد.
•کد محصولSTMK-BLUE/BLACK :
•قلم نازک برای استفاده در انواع مختلف بسته بندی
•ضد آب
•در عــرض چنــد ثانیــه خشــک مــی شــود  ،بنابرایــن بــرای کاربــران دســت چــپ ،ایــده آل
اســت.
•جوهر بدون بو
•بدون اینکه خشک شود می تواند برای مدت طوالنی بدون درپوش بماند.
• :Airplane safeتســاوی فشــار خــودکار مانــع از نشــت قلــم در حمــل و نقــل هوایــی مــی
شــود.
•شفاف بودن رنگ
•مناسب برای  STEAM، EtO، FORMو پالسما H2O2
•در رنگ های آبی و سیاه عرضه می شود.
•مطابق با استاندارد ISO 554

ماژیک
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نمایندگی انحصاری

برای ورود به سایت روی لوگو کلیک کنید
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