
یزاسیونکارگاه پایش فرآیندهای استریل
1398پویا کلهر                  دی ماه 

رازیبین المللیمرکز همایشهای 



چکیده کارگاه

استریلتاریخچه•

ابزارشستشو•

استریلروشهایانواع•

شیماییهایتستازاستفاده•

بیولوژیکالتستازاستفاده•

نگهداریمدتوبندیبستههایروش•

دستگاهبارگذاری•

یابیعیبومرسوممشکالت•



چرخه زمان

استریلروشاولین•

تشخیصیاندیکاتوراولین•

بندیبستهابزاراولین•

روشآخرین•

تشخیصیاندیکاتورهایآخرین•

بندیبستهابزارآخرین•



روشهای استریلیزاسیون

فیزیکی•

گرما•

(اتوکالو) گرمای مرطوب -گرمای خشک -کوارتز •

•Pre-vacuum or Vacuum-assisted-Gravity displacement-Flash

اشعه•

•Gamma rays-Electron beam processing-X-rays-Ultraviolet 
light



روشهای استریلیزاسیون

فیلتراسیون•

شیمیایی•

•Ethylene oxide–Ozone-Chlorine bleach-Glutaraldehyde

•Formaldehyde-Hydrogen peroxide-Per acetic acid

ترکیبی•

پالسما•



اندیکاتورها

ر محیط استریل نشانگرهایی که مکانیسم عملکرد آنها بر پایه  واکنش های شیمیایی د: اندیکاتور شیمیایی•
.است

رون خاود این نوع اندیکاتور ها معموالً مایع بوده و میکرو ارگانیسم هاای زناده ای د: اندیکاتور بیولوژیکال•
ذ نتیجاه روش استفاده آنها مثل اندیکاتور های شیمیایی بوده لیکن صحت عمل دستگاه پس از اخا. دارند

.از آزمایشگاه حاصل خواهد شداندیکاتورکشت میکرو ارگانیسم های موجود در 

.یباشندانواع درجات فیزیکی و چاپ فرایند اجرا از انواع اندیکاتور های فیزیکی م: اندیکاتورهای فیزیکی•



(Process Indicators)نشانگرهای فرآیندی 
ر رنگ ایان تغیی. این نوع اندیکاتور ها صرفًا جهت استفاده در خارج بسته های استریل بکار میرود: 1کالس•

تگاه استریل اندیکاتورها نشانگر صحت عمل استریلیزاسیون نبوده و فقط برای فهمیدن اینکه پک داخل دس
. معمول ترین نوع این اندیکاتورها چسب های اتوکالو میباشند. وارد شده است یا نه بکار میرود

.پس از استریلیزاسیون تغییر رنگ می دهندمی شوندچسب هایی که روی بسته ها چسبانده •



۲تست روزانه کالس 

تخصصیآزمایشدراستفادهموردنشانگر های:۲کالس•

دستگاهبارابطه  درویژگییکاندازه گیریوتخصصیآزمایش هایدراستفادهجهتنشانگر هااین•
تعیینبرایصرفاً کهBD(Bowie-Dick)تستمثالبرایاستشدهطراحینظرمورداستریلیزاسیون

اینبهشد،می باوکیومپمپبهمجهزاتوکالودستگاه هایدربسته هاداخلبهبخارنفوذقابلیتوکیفیت
نهاییضخامتکهنحویبهقراردادهاستانداردمشخصاتبانخیحوله ی۳۶میانراBDورقیککهنحو
کیلوگرم۷.۷تا۳.۶بینآنوزنونباشدبیشترسانتی متر۲۸ازوکمترسانتی متر۲۵ازشدنفشردهازپس
درهشدارائهمرجعرنگبامطابقرنگتغییربایدبخارمؤثرنفوذصورتدرسیکلاتمامازپسباشد

سته بندیبازپساستالزم.پذیردانجامروزانهصورتبهبایدتستاین.پذیردصورتتستدستورالعمل
.شودچسباندهبستهرویسانتی متر۵.۲اندازه یبه1کالساندیکاتورباالشرایطتحت



اندیکاتوری برای تست های خاص: ۲کالس 
Bowie-Dickمانند 



نشانگرهای تک پارامتری: ۳کالس 
Single Parameter Indicators))

وکردهنترلکراپالسماوجودصرفاً کهپالسمااندیکاتورمثلخاصپارامتریکفقطبرایحساساندیکاتور•
.نمیکندکنترلرازمانودما

Multi)پارامتریچندنشانگر های:۴کالس• Parameter Indicators)

تمامی.زمانودمانظیر.باشدحساسپارامتر۲بهحداقلکهشاخصهچنداندیکاتوریک:۴کالس•
۲۵رنگرتغییکالسایندر.دارندناگهانیغیررنگتغییراتباالترکالسهایوکالسایناندیکاتورهای

دقیقه۱.دهدرنگتغییرتامیکشدطولدقیقه۴کهاندیکاتورییعنیاستحساسهاپارامتردرصد
’4.داشتخواهدنوسان – (4’ x 25%) = رنگتغییرشاهدبایستیبعدبه۳دقیقهازبنابراین’3

.باشیماندیکاتور



نشانگرهای بازجو یا جامع: ۵کالس 
(Indicators Integrating)

پارامتر حساس است باا ۲، حداقل به ۴این نوع اندیکاتور هم مثل کالس : ۵کالس •
.است٪۱۵این تفاوت که درصد نوسان تغییر رنگ 

•4’ – (4’ x 15%) = 3’ : 22” ثانیاه ۲۲دقیقاه و ۳یعنی زمان شروع تغییر رناگ از
.خواهد بود



نشانگرهای سازگار با حساسیت باال: ۶کالس 
(Emulating Indicators)

با این ۵و ۴شاخص حساس است نظیر کالس ۲این نوع اندیکاتور هم حداقل به : ۶کالس •
و ناوع % 6ضریب حساسایت . تفاوت که دقت تغییر رنگ و نحوه تغییر رنگ متفاوت است

– ’4. تغییر رنگ آن بسیار ناگهانی است (4’ x 6^) = 3’ : 45” این فرمول نشان میدهد که
بجز عواملی که ذکار کاردیم در . ثانیه شروع میشود۴۵دقیقه و ۳زمان شروع تغییر رنگ از 

ساس به تولید کننده های مختلف با استفاده از فناوریهای گوناگون اندیکاتورهای ح۶کالس 
. فشار، غلظت بخار و سایر عوامل را که در اندیکاتور ها متنوع است تولید کرده اند

باه طاور یلاای ایان نشااانگر بارای اطمیناان از اعمااال صاحیت کلیااه پارامترهاای مااؤثر در •
االتری استریلیزاسیون و سیکلهای تنظیمی دساتگاه باه کاار مای رود و باا حساسایت های با

.طراحی شده اند



(Biological Indicators)اندیکاتورهای بیولوژیکال
.ستمکانیسم عملکرد آن بر اساس توانایی کشتن میکرو ارگانیسم زنده توسط دستگاه استریل کننده ا•

.س استنوع میکروارگانیسم استفاده شده در آن از خانواده اسپور باسیلوس استروترموفیلو11138طبق استاندارد •

.این اسپور جزو قویترین اسپورهای موجود در حیات کره زمین می باشد•

.نیستند( بیماریزا) این اسپور و خانواده آن پاتوژن •

جهت هر نوع استریلیزاسیون نشانگر 11138ISOبه طور یلی در رابطه با نشانگر های بیولوژیک مطابق با استاندارد •
ی شاود و اساتفاده ماساتاارترموفیلوسجهت مانیتورینگ اتوکالوهای بخار از اسپور باسیلوس . خاص آن وجود دارد

درجه در داخل انکوباتور و بعد از آن عدم 57ساعت در دمای 48پس از اتمام سیکل استریلیزاسیون به مدت حداقل 
.رداین آزمایش  باید به طور هفتگی برای هر اتوکالو صورت پذی. رشد، تأثیر استریلیزاسیون صحیت است

در موارد مشکوک به صحت استریل در اندیکاتورهای شیمیایی•

هنگام پیوند عضو•

در سیکل های هفتگی•

کالیبراسیون دستگاه•





انواع محصوالت شستشو



نکته

و ISO11138نشانگر مورداستفاده باید معتبر بوده و دارای تأیید ازمراجع ذیصالح در مورد انطبااق باا •
ISO11140 وFDA510kباشد.

در مورد اتوکالوهای پری وکیوم  باید در شروع کار روزانه جهت آزمایش نفاوذ پاذیری وBDانجام تست •
.کیفیت بخار صورت پذیرد

باید به صورت هفتگی و به تعداد متناساب باا حجام (  (Spore testاستفاده از نشانگرهای بیولوژیک•
یاا ماواد و لاوازم ماورد اساتفاده در (  (Implantsکاشتنیچنانچه قرار است مواد . اتوکالو انجام پذیرد

پور داخل عروق استریل گردند قبل از مصرف هر بار که در داخل دستگاه قارار می گیرناد بایاد تسات اسا
.انجام شود

از در تمامی بسته های بزرگ اتوکالو و همچنین بسته های مخصوص اعمال جراحی حساس، بهتار اسات•
.استفاده شود تا بتوان تمام پارامترها را با دقت باال مانیتور کرد6نشانگرهای شیمیایی کالس 

حسااس باه 4در تمامی بسته های کوچک اتوکالو بخاار بهتار اسات از نشاانگرهای شایمیایی کاالس •
.پارامترهای مربوطه استفاده شود

.باید پس از باز شدن در پرونده ی بیماران بایگانی شوندبسته هانشانگرهای موجود در •



امحاء زباله و اندیکاتور



انواع روش های بسته بندی

ENاستانداردهای• 868 – ISO 11607



Packing
نمود؟بندیبستهاستریلازقبلراابزارهابایستیچرا•

استاستریلغیرCSRمحیطهوای•

استاستریلغیرابزارهانگهداریهایمحل•

استبسیارآلودگیاحتمالحملهنگام•

.نیستمشخصدقیقاً ابزارازاستفادهزمان•

ENبندیبستهلفافهاستانداردشرایط• 868-1))

کردناستریلقابلیت•

استریلفرآیندباسازگار•

استریلازبعدنگهداریقابلیت•

حملجهتمحکم•

نگذاردابزاررویرسوبورنگ•

باشدداشتهرااندیکاتورازاستفادهقابلیت•

نکندبرخورداستریلغیربهاستریلقسمتابزاربرداشتنموقعوشودبازراحت•



• ها به همراه الیه بسته بندیکانتینرانواع سبد ها و 

• 300x 300 x 600 mm 54 liters

• ابزار های نگهدارنده برای جلو گیری از پارگی و حرکت



جنس لفافه های بسته بندی

Medicalمیکرون0.1کرپکاغذهای•

کتانوپنبههایپارچه•

استریلهایپاکت•

•POUCHرولو

میکرون0.3کرافتهایکاغذ•

نخ55کتانواسترپلیهایپارچه•



(شان)پارچه های پنبه و کتان 

.برای بسته بندی ثانویه جهت جلوگیری از گرد و غبار بکار میرود•

.برای بسته بندی ابزارها به عنوان پوشش اصلی بکار نرود!!: مهم•

EN 868استاندارد •

معایب •

ریل عمر استریل ماندن ابزار در این روش زمان تعریف شده ای نادارد و کیفیات اسات•
ور می ثابت نیست چه بسا آب، چربی و گرد غبار موجود در هوا به راحتی از منافذ عب

. کنند

هماانطور کاه مای دانیاد رطوبات محایط )پارچه رطوبت را به خود جذب می کناد •
ه مخااطره را بااستریلیزاسایونو فرآیند ( مناسبی برای رشد میکروارگانیسم ها است

.  می اندازد



(شان)پارچه های پنبه و کتان 

.دکنمیرسوبآنرویبرپارچهازمجدداستفادهازپسرنگ،سفیدهایلکه•

بیشترمراتببهMedicalکاغذهایبامقایسهدرپارچهبابندیبستهوزن•
.است

امادادقرارمخصوصنشانگرپارچهرویبربایدعملکردصحتبررسیمنظوربه•
.استنشانگربهخودمجهزMedicalکاغذهای

ستهبدرکهصورتیدرنیستدرجقابلپارچهرویبرراحتیبهستمشخصات•
.باشدمیمشاهدهقابلکامالً ست،Medicalهایبندی

ملوازرویبرودهدمیدستازراخودکیفیتاستفادهبارچندازپسپارچه•
الواتویداخلیاجزایدراشكالبروزباعثپرزهااینضمناً گذارد،میباقیپرز

.می گرددابزاررویپرزایجادباعثنیزو.شدخواهد



کاغذهای کرپ
رافتکهایکاغذوپارچهجایگزینمهمترین.میرودبکاراولیهبندیبستهبرای•

.است

:مزایا•

باالاستحکام•

طوالنیماندگاری•

47*28*28عالیپوشش•

:معایب•

بودنمصرفباریک•







Diagonal
 



(Pouch)رول و پوچ 
.ودمیربکارهالولهنظیردرازاشکالبانیزوکوچکهایسایزدرابزارهابندیبستهبرای•

:مزایا•

استمشخصآندرون•

استفادهراحتی•

باالنگهداریزمانمدت•

:معایب•

استسختاندیکاتورکردنسیل•

باالستآنقیمت•

کرافتهایکاغذ•

ENاستانداردنیستاستریلیزاسیوناستفادهجهتمناسب• 868

یزنکرافتکاغذازاستفادهمورددرحدودیتاپارچهازاستفادهمعایبمورددرشدهذکرموارد•
ثرادرکهشدهساختهبازیافتیوآلودهکاغذهایخمیرازکاغذهااینآنکهضمناستصادق
داشت،جهتوباید.کندمیایجادراوسایلبهشیمیاییآلودگیانتقالاحتمالباالدمایوبخار

حرارت،بامجاورتدرونیستداراراانباردرنگهداریبرایالزماستحکامکرافتکاغذهای
.شودمیشکنندهوخشک



دستگاه و روش دوخت

نگهدارندهدارایدهدمیانجامراsealوبرشعملیاتهمزمانطوربهکه(opera)اتوماتیکنیمهمدل•
ستهبدستگاههایاستانداردبامطابقکرددقتبایدبندیبستههایدستگاهمورددر.هستنیزرول
.باشدشدهرعایتدوختعرضبایدهاسیستمایندرباشد،شدهطراحیپزشکیبندی

شدهتهگرفنظردردمایضمناً .داردبندیبستهماندناستریلزمانمدتبامستقیمارتباطدوختعرض•
کاغذکهشدهانتخابنحویبهMedicalکاغذهایجنسبامطابقپزشکیبندیبستههایسیستمدر

.نگرددبازراحتیبهکاغذ(چسب(sealاینکهضمننشودسوختگیوشدنجمعدچار



Sealing



Sorting
 CORRECT INCORRECT 

The sterilization tray is optimally 
loaded, and the items of flexible 
packaging can bestow mutual 
support during sterilization 

Too few items of flexible packaging in 
the sterilization tray 
Sealing seams, adhesive seams or 
adhesive sites could tear 



Sorting

 



جدول مقایسه ضریب تأثیر عوامل مختلف 
استریل ماندن پک ها

مواد بسته بندی ضریب
یک برگ کاغذ کرپ سلولز 20

Non-wovenیک برگ کاغذ  40
الیه 2کاغذ کرپ  60

الیهNon-woven2کاغذ  80
عوامل گوناگون

درونیکرپ سلولز کانتینر با کاغذ  210
کانتینر دوبل 250

محافظت های اضافی
جعبه بسته بندی ویژه حمل 250

جعبه توزیع با یک برگ کاغذ کرپ  250
رداده و پک استریل شده را در کیسه نایلونی قرا)محافظت در برابر گرد و غبار 

(سیل کنیم 400

تماس با بیمار 0
نگهداری پک در اطاق عمل  50
نگهداری پک در اتاق عادی 75

نگهداری در اطاق استریل معمولی 250
استاندارد روی قفسهنگهداری در اتاق استریل 300
استاندارد داخل کابینت نگهداری در اتاق استریل 400



یاال آیا اندیکاتور بیولوژیک همان تست اسپور یاا و
ال بایاد میکروبی است؟ در یک سیکل، چند بیولوژیک

استفاده شود؟

بیه ساازی بیولوژیک به هر شکلی که ساخته شده باشند، جهت انجام تست شاندیکاتور.بلی •
عادل و ویال میکروبی همه ماسپوربیولوژیک از آن استفاده می شود و نام های معمول تست 

.هم هستند

.و تعداد درهای دستگاه متفاوت میباشدچمبربا توجه به حجم •

. که احتمال خطا  و یا نشتی وجود داردهاییدر تمامی قسمت •



چسب ها نمی چسبند یا رد روی پارچاه می گذارناد وآیاا 
پک می توان از چسب کاغذی معمولی برای بسته بندی

ها استفاده کرد؟ 

پارچه .ده نیاز است اصوالً در استاندارد بسته بندی الزام به استفاده از کاال با قابلیت استریل کنن•
.های معمولی برای این کار مناسب نیستند و باید یک بار مصرف باشند

را خیر، چرا که چسب های معمولی امکان انبساط و انقباض و امکان استریل و خشاک شادن•
کن است در زیر سطت خود نمی دهند و در ضمن با توجه به این که کاالی پزشکی نیستند، مم

.حاوی مواد سمی و سرب باشند 



بخااارالزا اساات؟اتااوکالوپکهااایباارای همااه اناادیکاتورآیااا 
یایی و چرا با وجود اندیکاتورهای فیزیکی هنوز به تست های شیم

بیولوژیکال نیاز هست؟

ن وجاود به دلیل یکسان نبودن شرایط بخار و دما و نشتی احتمالی و چیدمان غلط امکا.بله•
.خطا درهربسته وجود دارد

. رقبه هستنداندیکاتورهای فیزیکی متشکل و وابسته به سنسورهایی بوده با خطا های غیر مت•
زام باه برطبق استاندارد و جهت تست وشبیه سازی شرایط خاص وکنترل داخل بساته هاا الا

.هرسه نوع اندیکاتور را داریم



خانه هر کداا چه پارامتری را ۳اندیکاتورهای 
نشان می دهند؟

تاک تاک اندیکاتوها با نشانگر های متنوع و رنگهای متنوع به هیچ عنوان این قابلیت را برای•
.ار استاعالئم و تشخیص ندارند مانند این که بگوییم هر نقطه حساس به دما یا زمان یا بخ

.میتوانین این نظر را با تست معمول کنترل کنید•



است؟BIجایگزین ۵آیا اندیکاتور شمیایی کالس 
را بارای چاه ماواردی 5اندیکاتور شیمیایی کالس 

می توان استفاده کرد؟ 

رفتار و پاسخی معادل انادیکاتور بیولوژیاک5شیمیایی کالس اندیکاتور.خیر•
ت دارد و به تمام پارامترهای استریلیزاسیون حساس است اماا جاایگزین تسا

رو ارگانیسام بیولوژیکال نیست در تست بیولوژیکال شبیه سازی باسیل و میکا
شرایط این اندیکاتور ها تنها اندیکاتورهایی هستند که هر نشانگر در. ها است

ناه خاص دمایی و زمانی رنگ عوض میکنند و بیشتر بارای دساتگاه هاای بدو
.پمپ وکیم استفاده میشود

د در کنار اندیکاتور بیولوژیک  به شما کماک خواها5اندیکاتور شیمیایی کالس •
ریاادکاارد کااه در انتهااای ساایکل استریلیزاساایون، تصاامیم مطمااان تااری بگی



آیا روش مستندسازی اساتانداردی جهات تسات های 
ال شیمیایی و بیولوژیکاال وجاود دارد؟ چارا بیولوژیکا

خشک و میشود؟

باا در مورد تست های شیمیایی هر مرکز با توجه به تعداد و تنوع دستگاه فرمهای خااص.بله•
.قابلیت ثبت مستندات طراحی و استفاده میکنند

کوباسایون تست بیولوژیک را نباید نگه داری کرد محیط کشت  تبخیر میشود و بعد از مدت ان•
گاه در تست های بیولوژیکال لیبل ویال بار روی جاواب تسات آزمایشا. باید تست امحا شود

.مستند و نگهداری میشود

.درجه محیط کشت را با تغییر رنگ مواجه میکند135دمای بیش از •



ورهای آیا انکوباتورهای آزمایشگاهی جایگزین انکوبات
مخصوص تست های بیولوژیک هستند؟

.خیر•

دماتنظیمقابلیت•

دماییدرجهتغیرودستگاهازحدازبیشاستفاده•

حملقابلیتوسایز•



تشخیص انادیکاتورها و عالماال الزا جهات اساتاندارد
...مانند تاریخ انقضاء، شکل ظاهری و 

ختلاف اولویت اندیکاتورها تشخیص صحت عمل استریل و فرایندها میباشد کاه باا اشاکال م•
.ساخت و عرضه میشود

ج تغییر رنگ شماره سریال تولید که خود نشانگر تاریخ تولید و انقضاء محصول میباشد و یا در •
 FDA510از الزاماات ... و کالس اندیکاتور و نام کمپانی سازنده و شرایط تغیر دماا و زماان و

.میباشد



بخااار و اناادیکاتورهایتغییاار رنااا ناادادن 
اکسایداتیلنپالسما و 

.فراینددرخطاوناقصسیکل•

زمانوودمابخارکنترل•

مرکزیبخارسیستمکنترل•

اشتباهچیدمان•

مختلفهایحساسیتبااندیکاتورهاییازاستفاده•



یاوا بووی دیک کارتی یا لوله ای بهتر دما و زمان و وک
را چک می کنند؟

با قابلیت تشخیص دماا و زماان و بخاار و مهمتارین کاار آنهاا  2تمامی اندیکاتورهای کالس •
.کنترل پمپ وکیم دستگاه میباشد

نولوژی روز شکل ظاهری به هیچ عنوان مالک نبوده البته میتوان با توجه به تاریخ ساخت و تک•
تفاده میتوان کاال با قابلیت خاص و ریسک کمتر انتخاب و اسFDAدنیا در ساخت و استاندارد 

. کرد



لیبل گذاری؟یاردیابیدارد؟الزااPCDتست

شاگاه در حال حاضر در دان. این نوع تست در زمانهای گذشته به عنوان پک شاهد استفاده میشد•
.های محدودی الزام است

.رف استبا توجه با استاندار های بین المللی و قابلیت این نوع تست پیشنهاد اکید با مص•

مواجه ردیابی از مهمترین فرایند های پایش است اما با کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزای•
.در حال حاضر لیبل ردیابی و تفنگ مخصوص جهت استفاده پیشنهاد میشود.هستیم



ان فشار و دما و زم+ وکیوا + تاثیر بخار مرطوب 
در انواع استریالیزرها

خیسبندیبسته•

دستگاهناقصسیکل•

اندیکاتورهادرخطا•



. می شاودو بااز نمی زنددستگاه دوخت خوب دوخت 
دمای دوخت  انواع رول های بسته بندی چقدر اسات؟

رولنوعوفشارودماکنترلواستانداردهایدستگاهازاستفاده•

185-175کاغذیوفیلمرولهای•

140-120تایوکرولهای•

.استنیزفشاربهوابستهومیکنندکنترلسیلرتستازاستفادهباراذوبدمای•



تفاوت استانداردها در تولید و استفاده

اظهاریخودهایاستاندراد•

•ISO/EN/FDA



.نمی کنندکاالی استاندارد برای ما خرید 

شخصیتستورسانیاطالع•

استانداردکاالیشناخت•

خاصشرایطدرکیفیتبررسی•



قابلیت های محصول جزو استاندارد است؟

.خیر•

م از زناگ ارائه اطالعاتی بیشتر از آنچه در استاندارد است به ما کمک میکند پایش گیاری کنای•
زدگی و خوردگی ابزار و فرسودگی دستگاه ها



هر کاالیی که در سایت ثبت شاده ماااز باه خریاد
هستال؟ یا ماوز ورود کاال مالک است؟

خیر •

د جهت خرید حتما باید مجوز ورود کاال را از اداره کل تجهیزات پزشکی دریافات نماییا•
رگاانی چون کاالی ثبت شده باید از طریق کارشناسان اداره کل و اساتاندارد و وزارت باز

.مورد تایید قرار گیرد

واردات هر شرکت تجهیزات پزشکی میتواند اسم خود را در سایت ثبت کند اما کااالیی•
.انجام ندهد



و اثار غلظت محلولاندیکاتورچگونه با استفاده از 
بخشی آن را کنترل کنیال؟

اندیکاتورهایی وجود دارند برای هر نوع محلول و با فرموالسایون خااص هار شارکت بایاد از•
.همان شرکت شازنده محلول تهیه نمود

باق با توجه به کمبود این نوع تست ها و عدم دسترسای اطالعاات شارکت ساازنده کاه بار ط•
.استاندار ساخت است معتبر بوده



مدت نگهداری بسته ها چقدر است؟

جادول با توجه به شرایط این زمان در مراکز درمانی گوناگون متفاوت است که بر طبق•
.امتیاز دهی میتوان به مدت نگهداری رسید

... یاده و نوع بسته بندی، دما، رطوبت، نور خورشید، شرایط فیزیکی، پرسنل آماوزش د•
.در زمان نگهداری تاثیر دارد



یط منسوجات بدون بافت با قابلیات نگهاداری شارا
استریل صنعتی یا پزشکی؟

الیاه 4تولید میشوند و چون از EN868منسوجات پزشکی بدون بافت طبق استاندارد •
الزم . ندخمیر با تراکم باال ساخته میشوند مدت زمان شرایط نگهداری را دو چندان میکن

کیلاو و امکاان اساتفاده در اساتریالیزر هاای 11به ذکر است لطافت و تحمل وزن تاا 
.متعدد ار مزیت های این محصول پزشکی است

زشاکی محصوالت صنعتی موجود در بازار قابلیت نگهداری شرایط استریل را ندارناد و پ•
(ندارندEN868)نیستند 



بسته بندی ها پاره می شود و برای ما پارچه بهتر است

جهت بسته بندی مناسب نمیباشد چاون 55استفاده از پارچه های با تار و پود کمتر از •
.قابلیت نگهداری را ندارند

ساته وزن بسته ، نوع بسته بندی، دما ،زمان ، بخار و عدم استفاده از ابزار محااف  در ب•
.بندی تاثیر دارند



پایان

سواالت خود را به صورت مکتوب به نماینده این شرکت داده و یا آدرس•
.ارسال نمائیدinfo@altontamin.comایمیل 

.دفتر مرکزی و فروش021-88334045تلفن •

mailto:info@altontamin.com

