
 

1 

 

شت استان اصفهان  راهنمای کاربری دستگاه فور  معاونت بهدا  

 : کار طزس

 :ثبضذ هی زیر ضرح ثِ هختلفی قسوت ّبی دارای دستگبُ

  حرارت تٌظین ٍلَم .1

  تبیور ٍلَم .2

 . هی دّذ ًطبى را فَر داخل گرهبی هیساى کِ سٌج حرارت .3

 .ضَد هی استفبدُ دستگبُ ضذى رٍضي ثرای پبٍر کِ کلیذ .4

 .هی کٌذ ّذایت ثیرٍى را ثِ آة استریل، ثخبر کبر پبیبى ٍ در ثَدُ دستگبُ تَْیِ دریچِ کِ ّوبى هکبًیکی دستِ .5

 :مزاحل استزیلیشاسیون با دستگاه فور

 ثستِ ثٌذی ٍسبیل -2                                                      تویس کردى، ضستطَ ٍ خطک کردى- 1

 هرحلِ استریلیساسیَى-4                                                                                    گرم ًوَدى فَر-3

 ًگْذاری اثسارّبی استریل- 6                                                                             خٌک ضذى دستگبُ- 5

 : ایمنی نکات

 حرارت درجِ ثب ضرٍرت ثِ ًظر هی رسذ کِ صَرت در. ضَد استفبدُ اتَکالٍ از اهکبى حذ تب پٌجِ ٍ پبرچِ استریل ثرای 

 هَاد ایي ثبالتر حرارت در. استفبدُ از دستگبُ فَر هطلَة ثبضذ (سبػت 4تب  3حذٍد ) طَالًی ٍ زهبى ( درج120ِ)کن 

 . سَخت خَاٌّذ

 .کٌیذ استفبدُ ثرق ثِ دستگبُ ًوَدى هتصل جْت دار ارت پریس از 

در صَرتی کِ ایي اتفبق افتبد، ثالفبصلِ دستگبُ را از ثرق . از ریختي ّر ًَع هبیؼبت در داخل دستگبُ خَدداری ًوبییذ 

 .کطیذُ ٍ ثب پبرچِ ًخی هرطَة سیٌی ّب ٍ جذارُ ّب را پبک ًوبییذ

 .دستگبُ ثبیذ ثر رٍی سطح صبف قرار گیرد. ٌّگبهی کِ دستگبُ رٍضي است، از حرکت دادى آى خَدداری ًوبییذ 

 .دستگبُ را ثر رٍی هیسّبی چَثی یب پالستیکی قرار ًذّیذ ٍ هَاد قبثل اضتؼبل را از آى دٍر ًگِ داریذ 

 .حتوبً تَجِ داضتِ ثبضیذ کِ در ٌّگبم کبر ثب دستگبُ درة آى ثستِ ثبضذ 

 ًجبیذ قجل از سرد ضذى فَر، درة آى را ثبز کٌین زیرا ٍرٍد ًبگْبًی ٍجَد ٍسبیل ضیطِ ای در درٍى فَردر صَرت : تذکز 

 .َّای سرد هَجت ترک ثرداضتي ٍسبیل ضیطِ ای هی ضَد

ثِ دلیل ایٌکِ استریل در ایي رٍش ثِ صَرت اػوبل گرهبی زیبد ثِ اثسار است، ًیبزی ثِ ثبز کردى اثسار هثل قیچی ًیست ٍ  

 .اثسارّبی ثستِ ثٌذی ضذُ در ظرٍف درة دار ّن ًیبز ثِ ثبز کردى درة ًذارًذ
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شت استان اصفهان  راهنمای کاربری دستگاه فور  معاونت بهدا  

 .اثسارّبی تیس ٍ ثرًذُ ٍ ًیس سَزى ّب ثِ دلیل گرهبی زیبد، کٌذ هی ضًَذ ٍ ایي اثسارّب ًجبیذ در دهبی ثسیبر ثبال استریل ضًَذ 

ُ ّبی دستگبُ ثبیذ فبصلِ ٍجَد داضتِ ).  دستگبُ را ًجبیذ خیلی پر کرد:نکته مهم در استفاده اس فور  ثیي پک ّب ٍ دیَار

  (.ثبضذ

 .از قرار دادى ست ّب در کف دستگبُ جذا خَدداری کٌیذ ٍ  از طجقبت هَجَد استفبدُ ًوبییذ 

تب . هخصَظ تٌظین حرارت ثبضذ تب ثتَاى از حرارت هطلَة اطویٌبى حبصل کرد فَر ثبیذ دارای دهبسٌج ٍ یک ضیر: تذکز 

ُ گیری ًکٌیذ  . زهبًی کِ درجِ حرارت فَر ثِ درجِ حرارت هطلَة ًرسیذُ، زهبى را اًذاز

فَری کِ کبلیجرُ ٍ استبًذارد دستگبُ  چرا کِ استفبدُ از ؛از استبًذارد ثَدى دستگبُ ٍ ًیس کبلیجرُ ضذى آى  هطوئي ضَیذ 

  .ّیچ فبیذُ ای ًذارد ،ًجبضذ

ایي .  ٍصل ًکٌیذ،استفبدُ هی کٌٌذ UPS در ٌّگبم قطغ ثرق، ّرگس فَر را ثِ پریسّبیی کِ از سیستن ثرق اضطراری ٍ یب 

  .کبر ثبػث افتبدى ثبر اضبفی ثر رٍی سیستن ٍ خراثی آى هی ضَد

دیگر اػضبی حسبس ثذى خَد  گبُ صَرت ٍ ّبی احتوبلی، در ٌّگبم ثبز کردى درة فَر ّیچ ثرای جلَگیری از سَختگی 

 .را ثِ درة آى ًسدیک ًکٌیذ

 .ًطَد ثبز دستگبُ درة (ثرسذ درجِ 50حذٍد  ثِ فَر داخل دهبی) است ًطذُ خٌک دستگبُ کِ زهبًی تب کٌیذ دقت 

دهبی ثیطتر از حذ هؼوَل ثبػث خراثی رٍکص ًیکلی ٍ استیلی اثسار فلسی ضذُ ٍ زًگ زدگی ٍ تغییر رًگ ایي اثسار : تذکز 

ّوچٌیي دهبی کوتر ثرای از ثیي ثردى هیکرٍة ّب ٍ ٍیرٍس ّبیی کِ در دهبّبی ثبال فؼبلیت دارًذ، . را در پی خَاّذ داضت

 .کبفی ًخَاّذ ثَد

 : ونگهداری مزاقبت

 .قرار گیرد ارزیبثی ٍ ثبزدیذ هَرد فٌی تکٌسیي تَسط دستگبُ هبُ 6تب  3ّر  

 .گردد ٍ تست کبلیجرُ یک ثبر ّرسبل یب هبُ 6 ّر ثبیست هی دستگبُ 

 : تذکز بسیار مهم

 هبرک ّبی هختلف  در اهر ایي ّوچٌیي. است هتفبٍت حرارت هیساى ثِ تَجِ ثب استریل ثرای الزم زهبى هذت

 . کرد هراجؼِ دستگبُ کاتالوگ ثِ از آى یبفتي اطالع ثرای ثبیذ ٍ ثستگی دارد آى ٍ طراحی حجن ثِ دستگبُ فَر

  90 درجِ ثِ هذت 170 درجِ ثِ هذت دٍ سبػت ٍ در 160ثِ ًظر هی رسذ کِ استریلیساسیَى ثب دستگبُ فَر در دهبی 

 .دقیقِ هطلَة ثبضذ

 

 واحد تجهیزات گروه توسعه شبکه مرکز بهداشت استان اصفهان: تهیه کننده 


