دستگاه بی خطر ساز زباله عفونی بیمارستانی ودرمانگاهی با خردکن داخلی

به روش بخار (روتو کالو) rotoclave
ویژگی و مسایای دستگاه
*کوتریي سطح دهایی ٍ تیطتریي حذ تی خطر سازی*
*هخسى دٍ جذارُ*
*سیستن چرخطی تِ ٍسیلِ ی هَتَر ٍ دٍ تازٍی ّوسى ٍ خرد کي کِ تِ آّستگی داخل
هخسى هی چرخذ*
*تاتلَی کٌترلی توام اتَهاتیک تَسط  ٍ PLCهاًیتَر ّای حساس تِ لوس تِ ّوراُ
سیستن رکَرد سخت افساری ٍ ًرم افساری ٍ قاتلیت اتصال تِ سیستن ضثکِ هرکسی
تیوارستاى ٍ هاًیتَر در سرٍر هرکسی ٍ سیستن پخص صَت ٍ سیستن ظثط ٍ ًوایص تواهی
ٍقایغ ٍ آالرم ّا ٍ سیس تن اًیویطي ،سیستن کٌترل ٍ ًوایص دها ٍ فطار هخسى تخار ٍ
هخسى زتالِ*
*ٍجَد سَییچ فطار ٍ ضیر اطویٌاى تِ هٌظَر افسایص ایوٌی*
*ٍجَد  trapتِ هٌظَر اًجام اتَهاتیک ػول کٌذاًس*
*ٍجَد ضیر ترقی ّای تخار  081درجِ سلسیَس*
*ٍجَد قفل ّای لٌگ تِ هٌظَر راحتی استفادُ*
*اًجا م تارگیری تِ صَرت اتَهاتیک*
*ٍجَد ػایق حرارتی هخازى تِ هٌظَر کاّص اتالف تَاى*
*ٍجَد سیستن تؼلیق در ضفت تِ هٌظَر جلَگیری از ًطتی در پگیٌک*
*ٍجَد سیستن سیل هکاًیکی دقیق ،ػذم ًیاز تِ تؼَیض پکیٌگ ٍ اٍریٌگ ّای دٍر درب*
*سیستن تؼویر ٍ ًگْذاری سادُ ٍ ػذم ًیاز تِ کارتر حرفِ ای*
*ٍجَد سیستن تخلیِ تخار استریل ضذُ ٍ سیستن رفغ تَی تذ زتالِ*
*ػذم ًیاز تِ جذاسازی اًَاع زتالِ ّای ػفًَی ٍ استفادُ از تستِ تٌذی خاظ*

*کاّص ٍزى زتالِ ٍ صرف جَیی در هصرف تخار تِ دلیل استفادُ از رطَتت زتالِ در فرایٌذ
تی خطر سازی*
*تسریق تخار تِ ه خسى تِ صَرت خَدکار (در صَرت کوثَد رطَتت در زتالِ)*
*خطک ضذى داخل هخسى پس از طی سیکل استرلیساسیَى زتالِ*
*زهاى کار دستگاُ ضاهل تارگیری ،سیکل استریل ٍ تخلیِ  54دقیقِ هی تاضذ*
*قاتلیت کار  01سیکل در  05ساػت*
*کاّص حجن  ٍ % 81کاّص ٍزى  % 01در پایاى کار*
*دستگاه در انذازه و ظرفیت های مختلف با حجم  011تا  0111لیتر می باشذ*
*گاراًتی  00هاِّ تذٍى قیذ ٍ ضرط (تؼَیض ظرف  05ساػت) ٍ  04سال خذهات پس از
فرٍش تا ّسیٌِ ػادالًِ*

سیکل کارکرد دستگاه ر و تو کالو
دستگاُ پس از تارگیری ٍ تستِ ضذى درب ضرٍع تِ گرم کردى ٍ تاال تردى فطار زتالِ هی
کٌذ .ایي هذت زهاى در حالت سرد تَدى دستگاُ  04دقیقِ تِ طَل هی اًجاهذ ٍ در سیکل
ّای تؼذی تِ کوتر از  4دقیقِ کاّص هی یاتذ .در هرحلِ تؼذ دها ٍ فطار تا سرػت تیطتری
تاال هی رٍد تا ضرایط ترای ٍرٍد تِ حالت استریل هحیا گردد .پس از آًکِ کٌترل کٌٌذ ُ
دستگاُ ،تا حساسیت تاال ،ده ا ٍ فطار هٌاسة ترای ػول تی خطر سازی را تاهیي کرد ،در
هرحلِ استریل سیکل تی خطر سازی آغاز ضذُ ٍ هذت  01دقیقِ ػول تی خطر سازی اًجام
هی ضَد .در ایي هذت دها ٍ فطار تِ ترتیة تاال تر از  000درجِ سلسیَس ٍ ً psi 01گِ
داضتِ هی ضَد .در هرحل ِ کاّص فطار تؼذ از اتوام سیکل تی خطر سازی ،تخار تی خطر
ضذُ حاصل از رطَتت زتالِ ّا از دستگاُ تِ تیرٍى تخلیِ هی ضَد .پس از افت فطار در

هرحلِ کاّص فطار ،تِ دلیل گرم ضذى هخسى تخار ،فطار هجذدا کوی افسایص هی یاتذ .در
زهاى حذاکثر  01دقیقِ زتالِ ّای تی خطر ضذُ آها دُ هرحلِ رطَتت گیری هی ضَد .در
هرحلِ تؼذ تِ هذت حذٍدی  4دقیقِ ػول گرها دّی اداهِ یافتِ .در ّواى حال زتالِ ّا
رطَتت گیری ضذُ ٍ خطک هی ضًَذ .در اًتْا پس از رسیذى فطار تِ صفر ،درب تخلیِ تاز
ٍ هَاد تی خطر ضذُ از دستگاُ تخلیِ هی ضًَذ.

