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مستندسازي با استفاده از دستگاه برچسب زن دستی و برچسبهاي حاوي انديكاتور شيميايی كالسA

سيستم مستندسازي

اين سيستم بعد از هر نوبت استريـليزاسيون ،كليه اطالعات وابسته به فرآيند
از قبيـل فرد مسئـول ،شماره دستگاه ،شماره بچ و تاريخ انجام و انقضاء را در
اخـتيار بخشهاي مسئـول قرار مي دهد .الزم به ذكر است كه برچـسب هاي
اين دستـگاه به صورت دو چـسب بوده و براي فرآيندهاي استريليزاسيون
اشباع بخار ،اتيلن اكسايد ،فرمالدئيد و گاز پالسما در دسترس است كه بعد
از اتمام فرآيند استريليزاسيون قابليت اتصال به مدارك بايگاني بخش
 CSSDو همچنين پرونده بيمار يا بخش را دارا ميباشد .اين مدارك از اين
جهت اهميت دارند كه اگر بيمارستاني به دليل عفونت ثانويه پس از عمل
جراحي تحت پيگيري قرار گيرد ،برچسبهاي موجود در مدارك بايگاني
بيمار و مدارك بخش  CSSDثـابت خواهد كرد كه وسايل استفاده شده
براي بيمار ،تحت فرايند استريليزاسيون قرار گرفته و قابل رديابي ميباشد.
برچسبها براي فرآيند استريليزاسيون بخار در دو نوع همراه با انديکاتور و
بدون انديکاتور و در چهار رنگ قرمز ،سبز ،آبي و زرد در دسترس ميباشند.
با استفاده از رنگهاي مختلف جداسازي بسته جراحي مربوط به بخشهاي
مختلف امکان پذير ميگردد.
بــر اســاس قــوانين  GMPو  MDDروشهــاي استريليزاســيون بايســتي
معتبرسازي شوند .در كنار مستندسـازي ،پـايش مـداوم تمـامي فرآينـدهاي
استريليزاسيون براي اطمينان از استريل بودن الزامي اسـت كـه ايـن امـر بـا
استفاده از انديکاتورهاي شركت  gkeامکانپذير ميباشد.

شرح محصول

انديکاتورهاي شيميايي كالس  Aبه صورت نوار يا برچسب بر روي بستههـا
يــا وــروا قــرار گرفتــه ،بــراي تشــخي بســتههــايي كــه تحــت فرآينــد
استريليزاسيون قرار گرفتهاند و تفکيـ آنهـا از سـاير بسـتههـايي كـه در
معرض فرآيند استريليزاسيون قرار نگرفتهاند استفاده ميشوند .چسب به كار
رفته در برچسبها به طور خاص بـراي چسـبيدن بـر روي پارچـه ،كا ـذ و
بستهبندي فويلي در فرآيند استريليزاسيون ساخته شده است.
تمامي برچسبهـاي حـاوي انـديکاتور كـالس  Aاز اسـتاندارد EN ISO
11140-1پيروي كرده و واضح است اينـگونه انديکاتورها هيــچ اطالعـاتي
در مورد صحت فرآيند استريليزاسيون نميدهند و بنابراين تغيير رنـگ آنهـا
به معني انجام صحيح فرايند استريليزاسـيون نمـيباشـد .ايـن انـديکاتورهـا
جهت مستندسازي فرايندهاي استريليزاسيون استفاده ميشوند.
به عنوان مثال برچسبهـاي حسـاس بـه بخـار اشـباع در دمـاي  121ºCو
حداقل زمان  10دقيـقه و يا دماي  134ºCو حداقل زمـان  2دقيقـه ،تنهـا
براي تشخي بسته هايي كه تحت فرآيند استريل قرار گرفتـهانـد بـه كـار
ميروند.
برچسبهاي نوع دوچسب  3خطي ( )5/2×1/3 cmشامل  3اليه كا ـذ و دو
اليه چسب بين آنها ميباشد .اليه بااليي برچسبهاي گـاز پالسـما از ورق
پالستيکي ساخته شده است .هر رول حاوي  750برچسب بوده و هر كـارتن
محتوي  12رول ميباشد.
شــركت  gkeبــراي سيســتم بايگــاني ،مستندســازي و رديــابي فرآينــد
استريليزاسيون ،دستگاه برچسبزن دستي را با قابليت تايپ مشخصات مورد
نياز را طراحي نموده است.

اطالعات پیش زمینه

مزایای سیستم مستندسازی

بر اساس قوانین  MDDفرآیند استریلیزاسیون ابزار پزشکی بایستی
معتبرسازی شده و نتایج مستندسازی شوند .این مستندسازی برای تمامی
وسایل پزشکی که استریل میشوند الزامی است .هر بارگذاری نیازمند یک
شماره بچ به همراه تمامی پارامترهای مرتبط با فرآیند استریلیزاسیون میباشد.
بایستی روی تمامی بستهها یک برچسب دارای اندیکاتور کالس  Aبر اساس
استاندارد  EN ISO 11140-1چسبانده شود تا امکان جداسازی بستههایی
که تحت فرآیند استریلیزاسیون قرار گرفتهاند از سایر بستهها وجود داشته
باشد .برچسبهای مستندسازی شرکت  gkeبه همراه اندیکاتور کالس A
فرآیندهای مختلف استریلیزاسیون در دسترس هستند (طبق چارت رنگی ذیل)
و با استفاده از آنها نیاز به استفاده از اندیکاتورهای مشابه (چسب اتوکالو)
مرتفع میگردد.

 چاپ آسان اطالعات بر روی برچسب در کمترین زمان ممکن.
 کاهش خطا در شماره بچها و قابلیت پیگیری آسان.
 برچسبهای پشت چسبدار امکان پیگیری مستتندات بیمار را در اسرع
وقت امکان پذیر مینماید.

 طراحی نوآورانه محصول و روند تولید ،محصولی به صرفه و مناسب را در
اختیار مشتری قرار میدهد.
 تفسیر آسان نتایج بر اساس تغییر رنگ.
 عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورهای کالس  Aدیگر در زمان استفاده از
برچسبهای حاوی این اندیکاتور.
 استفاده بهینه از زمان در بخش .CSSD
 تمامی اندیکاتورهای شیمیایی شرکت  gkeدوستدار محیط زیست بوده و
به وسیله زباله عادی قابل دفع میباشد.
 رنگ اندیکاتور شیمیایی از طریق یک واکنش شیمیایی غیر قابل بازگشت
تغییر میکند .نوار اندیکاتور برای چند سال متمادی قابل نگهداری در
سیستم مستندسازی بوده بدون اینکه به رنگ اولیه برگشت داشته باشد.
 برچسب های استفاده شده در این دستگاه عالالوه بالر دارا بالودن انالدیکاتور
کالس  Aدارای فضای خالی در سه خط برای ثبالت اطالعالات مربالوه باله
دستگاه اتوکالو و فرآیند استریلیزاسیون به شالر زیالر هسالتند:
خط اول  :فضای خالی به انالدازه  11حالر شالامل حالرو اول نالام و نالام
خانوادگی فرد مسئالول دستگاه ،شماره دستگاه اتوکالو  ،شماره بچ و کالد
(محتوی بسته) .خط دوم :فضای خالی برای ثبت تالاری استریلیزاسالیون.
خط سوم :فضای خالی برای ثالبت تاری انالقضاء لوازم.

نمونه برچسب کالس  Aحاوی اطالعات بسته
بندی و تاری

