چزا نانوون مدیکال  SMSو  SMMSتزای تسته تندی استزیل وپکینگ؟؟؟

تٕیضوشدٖ،ضذػف٘ٛی  ٚاستشیُ وشدٖ ٔشاحُ ٔ ٟٓآِٛدٌی صدایی  ٚآٔبد ٜسبصی تجٟیضات  ٚاثضاس پضضىی ٞستٙذ .اِٚیٗ ٌبْ ٔ ٟٓدس ثٟجٛد استشیّیتی
آٔٛصش پشس ٚ ُٙحفظ ضشایظ استشیّیتی است.
چزا اتشار استزیل تاید تسته تندی شوند؟
دس پبیبٖ فشآیٙذ استشیُ صحیحٔ ،حصٛالت داخُ اتٛوال ٚاستشیُ ٞستٙذ أبٛٞای ٚاحذ ٕٔ CSSDىٗ است وبٔال پبن  ٚػبسی اص ٔیىشٚاسٌب٘یسٓ
٘جبضذ.ثٙبثشایٗ ٚلتی ثست ٝاصاتٛوال ٚخبسج ٔی ضٛد  ٚعی تٕبس ثب دست پشس ٚ ُٙدس عٍٟ٘ َٛذاسی  ٚحُٕ ثشای ٔصشف ٕٔىٗ است ثسبدٌی آِٛدٔ ٜی
ضٛدثٙبثشایٗ ٔحصٛالت استشیُ جٟت استفبد٘ ٜیبص ث ٝرخیش ٜسبصیٍٟ٘ ،ذاسی ،حُٕ ٘ٚمُ  ٚجبثجبیی ،ثذ ٖٚثست ٝثٙذی حفظ استشیّیتی ٕٔىٗ ٘خٛاٞذ
ثٛد .ثب ثست ٝثٙذی دسست ٚصحیح ٔ،حصٛالت دس ٔمبثُ ٞشٌ ٝ٘ٛآسیت دس عی حُٕ ٚثّٙذ وشدٖ ٔص ٖٛثٛدٚ ٜسذی دسٔمبثُ ٞشٌ ٝ٘ٛآِٛدٌی ٔٚیىشٚة
ٞب خٛاٞذ ثٛد.

اصول اولیه تسته تندی


ٔٛاد پضضىی چٙذثبس ٔصشف و ٝدٚثبس ٜاستشیُ ٔی ض٘ٛذ ثبیستی ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌیش٘ذ.



ٔحتٛای یه ثست ٝو ٝثبص ضذ ٜثبیستی غیش استشیُ اػالْ ضٛد.



ثست ٝثٙذی ثبیذ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبضذ وٛٞ ٝا ث ٝساحتی اص ثست ٝثیش ٖٚسفت ٚ ٝػبُٔ استشیُ وٙٙذ ٜث ٝتٕبٔی سغٛح ٔٛاد ثشسذ.



ثست ٝثٙذی ثبیذ سبصٌبس ثب فشآیٙذ استشیّیضاسی ٖٛثبضذ.



ثست ٝثٙذی ثبیذ دس ٔمبثُ ضشایغی  ٓٞچ ٖٛتغییشات فطبس ،دٔبی ثبال  ٚسعٛثت دس حیٗ ثست ٝثٙذی ٔمب ْٚثبضذ



حفظ  ٚتذا ْٚاستشیُ ثٛدٖ پس اص ایٙىٔ ٝحص َٛسا اص اتٛوال ٚخبسج ٕ٘ٛدیذ ،ثبیذ دس ع َٛحُٕ ٘ٚمُ  ٚرخیش ٜسبصی استشیُ تضٕیٗ ضٛد.



استحىبْ ثست ٝثٙذی ثبیذ دس ع َٛفشآیٙذ استشیُ  ٚپس اص آٖ تضٕیٗ ٌشدد.



ثبیذ اص ایٕٙی ثیٕبس  ٚثذ ٖٚػبسض ٝثٛدٖ ٔحص َٛاعٕیٙب ٖ داضت ٝثبضیذ ٔحص َٛاستشیُ ٘جبیذ ٞشٌ ٝ٘ٛرس ٜیب ٔبد ٜضیٕیبیی اص خٛد آصاد وٙذ  ٚیب ثش
ٔحص َٛتبثیش ثٍزاسد.
پگینک مطلوب
ٔٛاد ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثشای ثست ٝثٙذی ست ٞب ٚپً ٞبی جشاحی استفبدٔ ٜی ض٘ٛذ اص لجیُ:
هَادتستِ تٌذی قاتل اًعطاف ً/شم



پبسچٞ ٝبی ٘خی (پٙج،ٝوتبٖ)  ٚپبسچٞ ٝبی داسای اِیبف ٘بیّ٘ٛی.ایٗ صفحبت ٔٛاد ٔغّٛثی ثشای ثست ٝثٙذی الی ٝخبسجی ثشای وبالٞبی استشیُ ٞستٙذ
(أب ثشای ثست ٝثٙذی الی ٝداخّی ٔٙبست ٘یستٙذ) :



ٔحىٓ ثٛدٖ



ساحتی استفبدٜ



لبثُ استفبدٔ ٜىشس
ثٕٞ ٝیٗ دِیُ سبِیبٖ دساص ثٟتشیٗ ا٘تخبة ثیٕبسستبٟ٘ب جٟت پٍیٙه ثٛد ٜا٘ذأبثذِیُ



ٚجٛد سٚص٘ٞ ٝبی ثضسي ٔیبٖ ثبفتی  ٚػجٛس ساحت ٌشد ٚغجبس ٔ ٚیىشٚاسٌب٘یسٓ ٞب



لبثّیت ػجٛس آسبٖ ٞشٌ ٝ٘ٛسعٛثت اص خٛد



٘یبص ث ٝپشس ُٙثیطتش جٟت جٕغ آٚسی ٞ ٚضی ٝٙی ثبالی ضستط ٛدس ثخص ٞبی ِٙذسی



٘یبص ثٔ ٝذیشیت صٔبٖ جٟت اسائ ٝسشٚیس ثٟتش



ٔجٕٛع ٞضی ٝٙثبالی ٔٙسٛجبت دس لجبَ سبیش ٌضیٞ ٝٙب
شان های پارچه ای تزای تسته تندی الیه داخلی استزیل مناسة نیستند.
صفحات کاغذی:
وبسثشد:ثست ٝثٙذی اِٚی ٝثشای ثستٗ ستٟبی جشاحی  ٚپٛضب٘ذٖ وف سیٙی ٞب  ٓٞ ٚچٙیٗ دسثست ٝثٙذی داخُ وب٘تیٙشٞب استفبدٔ ٜی ضٛد.وبغز اِٚیٗ
ٔبد ٜای ثٛد و ٝثؼّت وٛچىتش ثٛدٖ سٚص٘ٞ ٝب جبیٍضیٗ ٔٙسٛجبت ضذٚ.پس اص آٖ وبغز ٞبی وشح ؤ ٝحىٕتش  ٚلبثُ ا٘ؼغبفتش ثٛد٘ذ ٔٛسد استفبد ٜلشاس
ٌشفتٙذ .دسع َٛصٔبٖ استشیُ ،ثخبس یب ٌبص ثشاحتی اص عشیك ثست ٝثٙذی ٘فٛر ٔی وٙذ .أب ٚلتی وبغز خیس ٔی ضٛد لذست اِٚی ٝخٛد سا اص دست دادٚ ٜ
دس ٘تیج ٝلبدس ث ٝتحُٕ ٞشٌ ٝ٘ٛفطبس ٕ٘ی ثبضذ دس ٘تیج ٝاص ٞشٌ ٝ٘ٛفطبس ثشوبغز ثبیذ جٌّٛیشی وشد ٚ ٜثست ٝثٙذی ٘جبیذ خیّی ضُ ٚیب سفت ضٛد.
وبغز ٞب استحىبْ وٕی داس٘ذ ٘ ٚسجت ث ٝسعٛثت ٘فٛر٘بپزیش ٕ٘ی ثبضٙذ ػال ٜٚثش آٖ ا٘ؼغبف الصْ  ٚوبفی ٘یض ٘ذاس٘ذ.
شیت های نانوون مدیکال : Non-Woven
ایٗ صفحبت ضبُٔ فیجش سٙتضی است و ٝاصدٚجٙس ٔختّف پشٚپیّٗ یب پشٚپیّٗ ٞ ٚیذسٚفیُ ثٔ ٟٓتصُ ٔی ض٘ٛذ  ٚث ٝایٗ ٔؼٙی است و ٝایٗ فیجشٞب
ثب ٓٞثبفتٕ٘ ٝی ض٘ٛذ أبثٟٔ ٟٓش ٔ ْٛٔٚی ض٘ٛذ ٚاصغالحب آٟ٘ب سا پبسچٞ ٝبی ٘جبفتٔ ٓٞ ٝی خٛا٘ٙذ.
پارچه های : SMS & SMMS
ٚجٛد الیٔ melt blown ٝتطىُ اص اِیبف ثبظشافت ٔ 5-2یىش ٖٚث ٝػٛٙاٖ الیٔ ٝیب٘ی پبسچٞ ٝبی smsثبػث جٌّٛیشی اص ٘فٛر رسات سیض اص جّٕ ٝا٘ٛاع
ٔختّف ثبوتشیٟب ثبسا٘ذٔبٖ ثیص اص ٔ%89ی ضٛد .ایٗ ٔسئّ ٝدس ٘مُ ٚا٘تمبَ پً ٞب ٚست ٞبی جشاحی ٔشثٛط ث ٝاتبق ػُٕ  ٚثخص ٞبثسیبس حبئض إٞیت
ثٛد ٍ ٜدس هیضاى ٍ ًحَُ ی ًگْذاسی پگ ّاٍست ّا تصَست استشیل ًقص هْوی ایفا هی کٌذ ّواى طَس کِ آگاُ ّستیذ یکی اص هطکالت
تضسگ تخص ّای استشیل  ،حفظ ٍ ًگْذاسی پگ ّا ٍست ّای استشیل هی تاضذ.
تا استفادُ اص ضاى ّای  smsتشای تستي پگ ّای استشیل دس الیِ ی داخلی پگ ّا ،پشسٌل اتاق عول سا تی ًیاص اص استفادُ اص پاسچِ ّای
تشصًت تشای پَضص هیضّای جشاحی هی ًوایذ صیشا غیش قاتل ًفَر تَدى پاسچِ ی  smsدس دها ٍ فضای هعوَلی ایي اهکاى سا هی دّذ کِ
دس صَست هشطَب ضذى هیضّای جشاحی اص ًطت آب تش سٍی هیض ٍ غیش استشیل ضذى هحیط خَد داسی ضَد.

الصم تِ رکش است کِ دس هقاتل فطاس تخاس اتَکالٍ ٍ دهای 134دسجِ آى قاتلیت ًفَرپزیشی داضتِ ٍ قاتلیت استشیلتی سا داسا هی تاضذ ٍ
ایي اهش کوک هی کٌذ کِ اص آى تشای تستي الیِ ی خاسجی ست ّای جشاحی استفادُ ضذُ ٍ هیضی سا کِ ست جشاحی تش سٍی آى دس
حیي عول تاص هی ضَد ًیض استشیل ٍ غیش قاتل ًفَر ًوایذ.
Spund bond
الیِ اسپاى تاًذ الیِ خاسجی تِ عٌَاى الیِ ًگْذاسًذُ تا هقاٍهت سایطی تاال ٍ ّوچٌیي قاتلیت فیلتش کشدى سیاالت تصَست یک یا چٌذ
الیِ تا ٍصى ّای هختلف دس تَلیذ ًاًٍَى ّای هذیکال تستِ تٌذی  smsهَسد استفادُ قشاسهی گیشد .تِ ایي تشتیة ًاًٍَى  smsتا ایي الیِ
جایگضیي تسیاس هٌاسة پاسچِ ّای هتقال جْت تستِ تٌذی الیِ ی تیشًٍی پگ ّای جشاحی تضسگ ٍ کَچک ًیض هی تاضٌذ.دس ایي هَسد
قذست فیلتشاسیَى اسپاى تاًذ تِ هشاتة تاالتش اص دیگش هٌسَجات ًثافتِ ای پاسچِ ّای هتقالی ٍ داسای پلی اتیلي تَدُ ٍ دس عیي حال
هتشٍى تِ صشفِ هی تاضذ.

مشایای نانوون مدیکال : SMS & SMMS


ٔحىٓ،ثب دٚاْ  ٚلٛی ثٛدٖ



Drapable



لبثّیت ٘فٛر جٟت ثخبس ،پالسٕب ٌٚبص اتیّٗ اوسبیذ



ػبسی اص رسات  ٚپشص



ٔب٘غ ٘فٛر ٔبیؼبت ث ٝداخُ پً



٘شْ  ٚا٘ؼغبف پزیش



جبیٍضیٗ ٔٙبست ثجبی پبسچٚ ٝوبغز وشح



ٍٟ٘ذاسی دس ٔذت صٔبٖ ثیطتش ٘سجت ث ٝپبسچ ٚ ٝوبغز وشح



ػذْ ٘یبص ث ٝحضٛس ثشص٘ت دس ٍٙٞبْ ثبص وشدٖ پً ٞب ٚست ٞب



ٔمش ٖٚث ٝصشف ٝثٛدٖ

شزایط توصیه شده تعد اس استزیلیشاسیون


ٍٟ٘ذاسی دس دٔبی  01- 01دسج ٝسب٘تی ٌشاد  ٚسعٛثت  51-01دسصذ



اص ٍٟ٘ذاسی دس ٔجبٚست ٔٙبثغ ٌشٔبی تبثص ٘ٛس ٔستمیٓ خٛسضیذ اجتٙبة ضٛد .



دس ضشایظ خطه ٍٟ٘ذاسی ضٛد.



دسٔحیظ ٞبی ػبسی اص ٌشد ٚغجبس ٍٟ٘ذاسی ضٛد.



دسصٛست استفبد ٜاص لسٕتی اص ٔحصٛالت استشیُ ضذ ٜداخُ ٔحفظ، ٝاِجبلی ٔحصٛالت سا حتی اٌش ٔحفظٞ ٝبی جذاٌب٘ ٝداس٘ذ ٔ،جذدا ثست ٝثٙذی
ٚاستشیُ ٕ٘بئیذ.



اص آسیت ث ٝپٛضص ثیش٘ٚی ثست ٝثٙذی ٔحبفظت ضٛد.



ٔحفظٞ ٝبی ثست ٝثٙذی سا ثشاسبس تبسیخ تِٛیذ ،ا٘جبس ٌشدا٘ی ٕ٘بئیذ.



اعٕیٙبٖ حبصُ وٙیذ و ٝثشچست ٞبی سٚی ٔحفظ ٝثب ٔحتٛیبت داخُ آٖ ٚتبسیخ استشیّیضاسیٕٞ ٖٛب ٚ ًٙٞدلیك ثبضذ

نحوه پیچیدن ستها
ثبتٛج ٝث٘ ٝح ٜٛچیذٔبٖ ست ٞبی جشاحی دس ثخص ٞبی استشیُ ٔشوضی ثیٕبسستبٖ ٞب پیطٟٙبد ٔی ضٛد و:ٝ
پبسچٞ ٝبی ته الی SMS ٝجٟت ثست ٝثٙذی الالْ وٛچه یب ستٟبی پب٘سٕبٖ ثخص ٞب دس صٛستی و ٝثخٛاٙٞذ فمظ پٍی ًٙاِٚی ٝداضت ٝثبضٙذ.
جٟت پً ستٟبی وٛچه  ٚاثضاسٞبی تىی  ٚسٍٙیٗ (اوبستٛسٞب) اتبق ػُٕ اص پبسچٞ ٝبی دٚالی51 ٝدس 51یب01دس٘ ...ٚ 01ب٘ SMS ٖٚٛاستفبد ٜضٛد.
ستهای تشرگ جزاحی
ثشای پٍی ًٙالی ٝا َٚست ٞب اص  SMSسجض 011دس 021 ، 011دس  021یب  051دس  ٚ 051دس دسالی ٝد ْٚپٍی ًٙاص پبسچ SMSٝآثی استفبد ٜضٛد
ست های ارتوپدی وخیلی تشرگ
دسایٗ ٔشحّ ٝو ٝحضٛس وب٘تیٙش ثبػث سٍٙیٙی  ٚجحٓ صیبد ضذ ٜاست  ٓٞ ٚچٙیٗ وب٘تیٙش خٛد ثؼٛٙاٖ پٍی ًٙاِٚی ٝثطٕبس ٔیشٚد  SMSدٚالیٝ
021دس021یب  051دس  051سب٘تی ٔتش ثخٛثی لبدس ث ٝپً ست است.
پگ های جزاحی(شانها وگانها):

ٛٙٞص دسثسیبسی اص ثیٕبسستبٖ ٞب جٟت حفظ استشیّیتی ٔیضٞبی جشاحی اص تشویت دٚالی ٝپبسچ ٝوتبٖ دٚالیٚ ٝیه ػذد ثشص٘ت ثٟشٔ ٜی ثش٘ذ و ٝدس اغّت
اٚلبت ثب ٔطىُ خیس ثٛدٖ پً ٞب ٚسٍٙیٗ ثٛدٖ غیش استب٘ذاسد(9تب 01ویّ )ٛآٟ٘ب سٚثشٔ ٚی ض٘ٛذ.دس ایٗ ٔشحّٔ ٝب ث ٝضٕب ثٙب ث ٝعٔ َٛیض جشاحی پبسچٝ
ٞبی  SMSیه الی ٝثشای الی ٝداخّی جٟت اجتٙبة استفبد ٜاص ثشص٘ت ثذِیُ ٘فٛر ٘بپزیش ثٛدٖ ایٗ پبسچ ٝدسٔمبثُ ٔبیؼبت  ٚدس الی ٝد ْٚاستفبد ٜاص
اسپبٖ ثب٘ذ دٚالی ٝثذِیُ ٘فٛر پزیش تش ثٛدٖ اسپبٖ ثب٘ذ ٘سجت ث SMS ٝپیطٟٙبد ٔی ٌشد.

تین علوی ضشکت هٌْذسی سالهت گستش اعتواد  /هطاٍس ٍ هجشی فشٍش هحصَالت استشیل ٍ کٌتشل عفًَت

تلفي دفتش تْشاى)021( 66157609 :

دفتش ضْشستاى)025(32891573 :

فکس) 025(32891574 :

تلفي ّوشاُ(09389221460 :خاًن هٌْذس یعقَتی) (09125537630 -آقای هٌْذس اٍیسی)

