تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان

سمینو فعالیت شزکت:
o

مياد ضدعفينی کننده ى گندسدا

o

ملشىمات استزیل
 اندیکاتير های شیمیایی
 اندیکاتير های بیيليژییک
 تست های فزایند شستشي
 کاغذ مدیکال یا رىل های بستو بندی استزیل

o

تجهیشات ى دستگاه
(اتيکالى کالص  ،Bدستگاه سیلز ،دستگاه التزاسينیک)
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سٚؽ ٞبی سؼز كحز ػّٕىشد فشآیٙذ اػششیّیضاػیٖٛ
یىی اص دغذغٞ ٝبی ٔذیشاٖ ثیٕبسػشبٖ ٞب ٔ ٚشاوض اػششیُ اعٕیٙبٖ اص كحز ػّٕىشد دػشٍبٟٞبی اػششیُ وٙٙذ ٜاػز .چشا
و ٝوٛچىششیٗ خغبی احشٕبِی ٔؼشمیٕبً ثب جبٖ ثیٕبساٖ  ٚػٛأُ دسٔب٘ی دس اسسجبط خٛاٞذ ثٛد .ثشای وبِیجشاػی ٖٛویفی

دػشٍبٟٞبی اسٛوال ٚسٚؿٟب  ٚاػشب٘ذاسدٞبی ٔخشّفی اصجّٕٝ

وبِیجشاػی ٖٛدػشٍبٟٞبی اػششیُ وٙٙذ ٜث ٝؿشح صیش اػز.

ٚ ISO 11138 ٚ ISO 11140جٛد داس٘ذ .ثغٛس وّی سٚؿٟبی

 .1ػٙؼٛس ٞبی ٕ٘بیؾ ػّٕىشد ٘لت ؿذ ٜثشٚی دػشٍبٟٞب
 .2ا٘ذیىبسٛس ٞبی ؿیٕیبیی

 .3ا٘ذیىبسٛسٞبی ثیِٛٛطیىبَ

ا٘ذیىبسٛسٞبی ؿیٕیبیی
سؼز ٞبی ؿیٕیبیی یىی اص ٕٟٔششیٗ  ٚالشلبدی سشیٗ سٚؿٟبی وٙششَ كحز ػّٕىشد دػشٍبٟٞبی اػششیُ وٙٙذٔ ٜی ثبؿٙذ.
ٔىب٘یؼٓ ػّٕىشد ایٗ ا٘ذیىبسٛس ٞب ثش دبی ٝسغییشار ؿیٕیبیی ٔٛاد دس ثشخٛسد ثب ػبُٔ اػششیُ وٙٙذ ٜدس دٔب ،صٔبٖ  ٚفـبس

خبف اػز.

چ ٖٛدبی ٝػّٕىشد ا٘ذیىبسٛسٞبی ؿیٕیبیی ثشاػبع سغییشار ؿیٕیبیی اػز .ثشحؼت ٘ٛع اػششیُ وٙٙذٞ ٜب ٛ٘ ٚع اثضاسٞبیی
و ٝلشاساػز اػششیُ ٌشددٔ ،شٛٙع اػز  ٚضشٚسسبً ثبیؼشی ثشای ٞش٘ٛع اػششیّی وٙٙذ ٜا٘ذیىبسٛس ٔخلٛف آٖ سا اػشفبدٜ

ٕ٘ٛد .ثغٛس ٔثبَ دس اسٛوالٞ ٚبی ٔ Gravityذر صٔبٖ اػششیُ اص اسٛوالٞ ٚبی  Pre-Vacuumثیـشش ثٛد ٚ ٜدٔبی آٖ  ٓٞوٕشش
اػز ،عجیؼی اػز و ٝا٘ذیىبسٛس ایٗ دػشٍبٟٞب ثب ٔ ٓٞشفبٚر ثبؿذ.

والع ٞبی ا٘ذیىبسٛس
والع٘ -1ـبٍ٘شٞبی فشآیٙذی #Process Indicators$
والع :1ایٗ ٘ٛع ا٘ذیىبسٛس ٞب كشفبً جٟز اػشفبد ٜدس خبسج ثؼشٞ ٝبی اػششیُ ثىبس ٔیشٚد .سغییش سً٘ ایٗ ا٘ذیىبسٛسٞب

٘ـبٍ٘ش كحز ػُٕ اػششیّیضاػی٘ ٖٛجٛد ٚ ٜفمظ ثشای فٕٟیذٖ ایٙى ٝده داخُ دػشٍب ٜاػششیُ ٚاسد ؿذ ٜاػز یب ٘ ٝثىبس

ٔیشٚدٔ .ؼٕ َٛسشیٗ ٘ٛع ایٗ ا٘ذیىبسٛسٞب چؼت ٞبی اسٛوالٔ ٚیجبؿٙذ.

Page 2

www.arkabehpooyan.ir

تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان
چؼتٞبیی و ٝسٚی ثؼشٞٝب چؼجب٘ذٔ ٜیؿ٘ٛذ دغ اص اػششیّیضاػی ٖٛسغییش سً٘ ٔیدٙٞذ.

والع٘ :2ـبٍ٘شٞبی ثٚٛی دیه
٘ـبٍ٘شٞب ثٚٛی دیه جٟز اػشفبد ٜدس آصٔبیؾٞبی سخللی ٚا٘ذاصٌ ٜیشی یه ٚیظٌی دس ساثغ ٝثب دػشٍب ٜاػششیّیضاػیٖٛ

ٔٛسد ٘ظش عشاحی ؿذ ٜاػز ثشای ٔثبَ سؼز ثٚٛی دیه  Bowie-Dickو ٝكشفبً ثشای سؼییٗ ویفیز  ٚلبثّیز ٘فٛر ثخبس ثٝ
داخُ ثؼشٞٝب دس دػشٍبٜٞبی اسٛوالٔ ٚجٟض ث ٝدٕخ ٚویٔ ْٛیثبؿذ ،ث ٝایٗ ٘ح ٛو ٝیه ٚسق

ٔـخلبر اػشب٘ذاسد لشاسداد ٜث٘ ٝحٛی و ٝضٕب٘ز ٟ٘بیی دغ اص فـشد ٜؿذٖ اص

 BDسا ٔیبٖ  36حِٝٛی ٘خی ثب

 25ػب٘شیٔشش وٕشش  ٚاص  28ػب٘شیٔشش

ثیـشش ٘جبؿذ ٚ ٚصٖ آٖ ثیٗ  6/3سب  7/7ویٌّٛشْ ثبؿذ دغ اص اسٕبْ ػیىُ دس كٛسر ٘فٛر ٔؤثش ثخبس ثبیذ سغییش سً٘ ٔغبثك
ثب سً٘ ٔشجغ اسائ ٝؿذ ٜدس دػشٛساِؼُٕ سؼز كٛسر دزیشد.

٘ىش :ٝػشی جذیذ ٔحلٛالر سؼز ثٛی دیه ثب اػشفبد ٜاص فٙبٚسی ٞبی سٚص  ٚفٙبٚسی ٘ب٘ ٛسٟی ٝؿذ ٜا٘ذ و ٝدس آٟ٘ب ٘یبصی ثٝ

اػشفبد ٜاص الیٞ ٝبی ح٘ ِٝٛخی یب ٔمٛایی ٘یؼز  ٚسؼز ثٛی دیه ثلٛسر یه وبسر ثب الیٞ ٝبی ٘ب٘ ٛدٛؿؾ داد ٜؿذ ٜاػز

ٔ ٚی سٛاٖ اص آٟ٘ب ثشاحشی اػشفبد ٜوشد$ .

آسوبثٟذٛیبٖ ٔی ثبؿٙذ.#

سؼز ثٚٛی دیه وبسسی  ٚسؼز ثٚٛی دیه ده ٔمٛایی اص ٔحلٛالر ؿشوز

ایٗ سؼز ثبیذ ث ٝكٛسر سٚصا٘ ٝا٘جبْ دزیشد.
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والع ٘ :3ـبٍ٘شٞبی سه دبسأششی #Single Parameter Indicators$
ا٘ذیىبسٛس حؼبع ثشای فمظ یه دبسأشش خبف ٔثُ ا٘ذیىبسٛس دالػٕب و ٝكشفبً ٚجٛد دالػٕب سا وٙششَ وشد ٚ ٜدٔب  ٚصٔبٖ سا

وٙششَ ٕ٘یىٙذ.

والع ٘ :4ـبٍ٘شٞبی چٙذ دبسأششی #Multi Parameter Indicators$
والع :4یه ا٘ذیىبسٛس چٙذ ؿبخل ٝو ٝحذالُ ث 2 ٝدبسأشش حؼبع ثبؿذ٘ .ظیش دٔب  ٚصٔبٖ.سٕبٔی ا٘ذیىبسٛسٞبی ایٗ والع ٚ
والػٟبی ثبالسش سغییشار سً٘ غیش ٘بٌٟب٘ی داس٘ذ .دس ایٗ والع سغییش سً٘

 25دسكذ دبسأشش ٞب حؼبع اػز یؼٙی

ا٘ذیىبسٛسی و 4 ٝدلیم ٝعٔ َٛیىـذ سب سغییش سً٘ دٞذ  1 .دلیمٛ٘ ٝػبٖ خٛاٞذ داؿز ′3 ≈ #"25 × ′4$-′4 .ثٙبثشایٗ اص
دلیم 3 ٝث ٝثؼذ ثبیؼشی ؿبٞذ سغییش سً٘ ا٘ذیىبسٛس ثبؿیٓ ٔ$حل َٛاخشلبكی ؿشوز آسوب ثٟذٛیبٖ#
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والع٘ :5ـبٍ٘شٞبی ثبصج ٛیب جبٔغ #Indicators Integrating$
والع :5ایٗ ٘ٛع ا٘ذیىبسٛس ٔ ٓٞثُ والع  ،4حذالُ ث 2 ٝدبسأشش حؼبع اػز ثب ایٗ سفبٚر و ٝدسكذ ٘ٛػبٖ سغییش سً٘
 "15اػز ″22 ,′3 ≈ #"15 × ′4 $ – ′4 .یؼٙی صٔبٖ ؿشٚع سغییش سً٘ اص
اخشلبكی ؿشوز آسوب ثٟذٛیبٖ#

 3دلیم 22 ٚ ٝثب٘ی ٝخٛاٞذ ثٛد ٔ $حلَٛ

والع٘ :6ـبٍ٘شٞبی ػبصٌبس ثب حؼبػیز ثبال#Emulating Indicators$
والع :6ایٗ ٘ٛع ا٘ذیىبسٛس  ٓٞحذالُ ث 2 ٝؿبخق حؼبع اػز ٘ظیش والع  5 ٚ 4ثب ایٗ سفبٚر و ٝدلز سغییش سً٘ ٘ ٚحٜٛ
سغییش سً٘ ٔشفبٚر اػز.ضشیت حؼبػیز ٛ٘ ٚ "6ع سغییش سً٘ آٖ ثؼیبس ٘بٌٟب٘ی اػز ″45 ,′3 ≈ #"6 × ′4 $ – ′4 .ایٗ
فشٔ٘ َٛـبٖ ٔیذٞذ و ٝصٔبٖ ؿشٚع سغییش سً٘ اص  3دلیم 45 ٚ ٝثب٘ی ٝؿشٚع ٔیـٛد .ثجض ػٛأّی و ٝروش وشدیٓ دس والع 6
سِٛیذ وٙٙذٞ ٜبی ٔخشّف ثب اػشفبد ٜاص فٙبٚسیٟبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛا٘ذیىبسٛس ٞبی حؼبع ث ٝفـبس ،غّظز ثخبس  ٚػبیش ػٛأُ سا و ٝدس

ا٘ذیىبسٛس ٞب ٔشٛٙع اػز سِٛیذ وشد ٜا٘ذ $چٙذیٗ ٘ٛع ٔحل َٛوالع  6دس ػجذ وبالیی ؿشوز آسوب ثٟذٛیبٖ ٚجٛد داسد#

ث ٝعٛس وّی ایٗ ٘ـبٍ٘ش ثشای اعٕیٙبٖ اص اػٕبَ كحیح وّی ٝدبسأششٞبی ٔؤثش دس اػششیّیضاػی ٚ ٖٛػیىّٟبی سٙظیٕی دػشٍبٜ

ث ٝوبس ٔیسٚد  ٚثب حؼبػیزٞبی ثبالسشی عشاحی ؿذٜا٘ذ.
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٘ىش:ٝ
-1

ثبؿذ.

٘ـبٍ٘ش ٔٛسداػشفبد ٜثبیذ ٔؼشجش ثٛد ٚ ٜداسای سأییذ اصٔشاجغ ریلالح دس ٔٛسد ا٘غجبق ثب ISO11140 ٚ ISO 11138

-2

ا٘جبْ سؼز  BDدس ٔٛسد اسٛوالٞٚبی دشی ٚوی ْٛثبیذ دس ؿشٚع وبس سٚصا٘ ٝجٟز آصٔبیؾ ٘فٛر دزیشی  ٚویفیز ثخبس

-3

اػشفبد ٜاص ٘ـبٍ٘شٞبی ثیِٛٛطیه  #Spore test $ثبیذ ث ٝكٛسر ٞفشٍی  ٚث ٝسؼذاد ٔشٙبػت ثب حجٓ اسٛوال ٚا٘جبْ

كٛسر دزیشد.

دزیشد .چٙب٘چ ٝلشاس اػز ٔٛاد وبؿشٙی  #Implants $یب ٔٛاد ِٛ ٚاصْ ٔٛسد اػشفبد ٜدس داخُ ػشٚق اػششیُ ٌشد٘ذ لجُ اص
ٔلشف ٞش ثبس و ٝدس داخُ دػشٍب ٜلشاس ٔیٌیش٘ذ ثبیذ سؼز اػذٛس ا٘جبْ ؿٛد.

-4

دس سٕبٔیثؼشٞٝبی ثضسي اسٛوالٕٞ ٚ ٚچٙیٗ ثؼشٞٝبی ٔخلٛف اػٕبَ جشاحی حؼبع ،ثبیؼشی اص ٘ـبٍ٘شٞبی

ؿیٕیبیی والع  6اػشفبد ٜؿٛد سب ثشٛاٖ سٕبْ دبسأششٞب سا ثب دلز ثبال ٔب٘یشٛس وشد.

-5

دس سٕبٔی ثؼشٞٝبی وٛچه اسٛوال ٚثخبس ثٟشش اػز اص ٘ـبٍ٘شٞبی ؿیٕیبیی والع

اػشفبد ٜؿٛد.

 4حؼبع ث ٝدبسأششٞبی ٔشثٛعٝ

٘ىش٘ :ٝـبٍ٘شٞبی ٔٛجٛد دس ثؼشٞٝب ثبیذ دغ اص ثبص ؿذٖ دس دش٘ٚذٜی ثیٕبساٖ ثبیٍب٘ی ؿ٘ٛذ.
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ا٘ذیىبسٛس ثیِٛٛطیىبَ#Biological Indicators$
سؼز ثیِٛٛطیىی ٔىب٘یؼٓ ػّٕىشد آٖ ثش اػبع سٛا٘بیی وـشٗ ٔیىش ٚاسٌب٘یؼٓ ص٘ذ ٜسٛػظ دػشٍب ٜاػششیُ وٙٙذ ٜاػز.
عجك اػشب٘ذاسد ٛ٘ 11138ع ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ اػشفبد ٜؿذ ٜدس آٖ اص خب٘ٛاد ٜاػذٛس ثبػیّٛع اػششٚسشٔٛفیّٛع اػز.
ایٗ اػذٛس جض ٚلٛیششیٗ اػذٛسٞبی ٔٛجٛد دس حیبر وش ٜصٔیٗ ٔی ثبؿذ.
ایٗ اػذٛس  ٚخب٘ٛاد ٜآٖ دبسٛطٖ  $ثیٕبسیضا٘ #یؼشٙذ.
ث ٝعٛس وّی دس ساثغ ٝثب ٘ـبٍ٘شٞبی ثیِٛٛطیه ٔغبثك ثب اػشب٘ذاسد  ISO 11138جٟز ٞش ٘ٛع اػششیّیضاػی٘ ٖٛـبٍ٘ش خبف
آٖ ٚجٛد داسد .جٟز ٔب٘یشٛسی ًٙاسٛوالٞٚبی ثخبس اص اػذٛس ثبػیّٛع اػشئبسسش ٔٛفیّٛع اػشفبدٔ ٜیؿٛد  ٚدغ اص اسٕبْ
ػیىُ اػششیّیضاػی ٖٛثٔ ٝذر حذالُ  48ػبػز دس دٔبی  57دسج ٝدس داخُ ا٘ىٛثبسٛس  ٚثؼذ اص آٖ ػذْ سؿذ ،سأثیش

اػششیّیضاػی ٖٛكحیح اػز .ایٗ آصٔبیؾ ثبیذ ث ٝعٛس ٞفشٍی ثشای ٞش اسٛوال ٚكٛسر دزیشد.

ٔٛاسد اػشفبد ٜاص ایٗ سؼز
o
o

ٍٙٞبْ دی٘ٛذ ػضٛ

o

دس ػیىُ ٞبی ٞفشٍی

o

Page 7

دس ٔٛاسد ٔـىٛن ث ٝكحز اػششیُ دس ا٘ذیىبسٛسٞبی ؿیٕیبیی

وبِیجشاػی ٖٛدػشٍبٜ

www.arkabehpooyan.ir

تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان

ثؼش ٝثٙذی اػششیُ یب ده ثٙذی
چشا ثبیؼشی اثضاسٞب سا لجُ اص اػششیُ ثؼش ٝثٙذی ٕ٘ٛد؟
ٛٞای ٔحیظ CSRغیش اػششیُ اػز
ٔحُ ٞبی ٍٟ٘ذاسی اثضاسٞب غیش اػششیُ اػز
ٍٙٞبْ حُٕ احشٕبَ آِٛدٌی ثؼیبس اػز
صٔبٖ اػشفبد ٜاص اثضاس دلیمبً ٔـخق ٘یؼز.
ؿشایظ اػشب٘ذاسد ِفبف ٝثؼش ٝثٙذی #EAN 868-1$
لبثّیز اػششیُ وشدٖ
ػبصٌبس ثب فشآیٙذ اػششیُ
لبثّیز ٍٟ٘ذاسی ثؼذ اص اػششیُ
ٔحىٓ جٟز حُٕ
سً٘  ٚسػٛة سٚی اثضاس ٍ٘زاسد
لبثّیز اػشفبد ٜاص ا٘ذیىبسٛس سا داؿش ٝثبؿذ
ساحز ثبص ؿٛد ٛٔ ٚلغ ثشداؿشٗ اثضاس لؼٕز اػششیُ ث ٝغیش اػششیُ ثشخٛسد ٘ىٙذ

ا٘ٛاع ثؼش ٝثٙذی
سه دیچ
ثؼش ٝثٙذی اِٚی ٝاص آِٛد ٜؿذٖ اثضاس دغ اص اػششیُ جٌّٛیشی ٔیىٙذ  .دس ٔحُ ٞبیی و ٝأىبٖ حضٛس ٌشد  ٚغجبس ٘یؼز

اػشفبدٔ ٜیـٛد$.اعبق ػُٕ#
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چٙذ دیچ
ثؼش ٝثٙذی ثب٘ٛی ٝث ٝالیٞ ٝبی اضبفی اعالق ٔیٍشدد و ٝحُٕ داخّی ِٛاصٔبر اػششیُ ؿذ ٜسا سٛػظ وبسثش سؼٟیُ ٔیٕٙبیذ.

ثؼش ٝثٙذی ثب٘ٛیٔ ٝیشٛا٘ذ یه ثشي یب ثیـشش ثبؿذٔ .ب٘ٙذ یه ِفبف ٝدالػشیىی یب یه جؼجٔ ٝمٛایی .

جٙغ ِفبفٞ ٝبی ثؼش ٝثٙذی
س َٚاػششیُ یب وبغزٞبی ٚی ده

اػشفبد ٜاص وبغز ٔذیىبَ یب سٞ َٚبی اػششیُ ثٟششیٗ سٚؽ ثؼش ٝثٙذی ٔحؼٛة ٔی ؿٛد .وبغز  Medicalاص یه الی ٝوبغز ٚ

یه الی٘ ٝبیّ ٖٛسـىیُ ؿذ ٜاػز .ثخؾ وبغزی داسای ػِّٟٛبی ثبص ٔی ثبؿذ وٚ ٝسٚد ثخبس دس ٔشحّ ٝاػششیّیضاػی ٖٛثٝ

ػِٟٛز أىبٖ دزیش اػز .دس دبیبٖ فشآیٙذ دس ٔشحّ ٝخـه وٗ اسٛوال ٚوبغز دچبس ؿٛن حشاسسی ٔی ؿٛد  ٚسٕبٔی ػِّٟٛبی
ٔزوٛس ثؼشٔ ٝی ٌشدد .ثذیٗ سشسیت سب ٔبدأی وٛٞ ٝای ٔحیظ اعشاف داخُ ثؼش ٝثٙذی ٘فٛر ٘ىشد ٜثبؿذ ،اثضاسآالر اػششیُ

خٛاٙٞذ ٔب٘ذ.

وبغزٞب ٔجٟض ث ٝا٘ذیىبسٛس اػز و ٝثب عی ؿذٖ فشآیٙذ اػششیّیضاػی ،ٖٛسغییش سً٘ ٔی دٞذ .ضٕٙبً ٚػبیُ داخُ ثؼش ٝثٙذی

اص ثخؾ ٘بیّ٘ٛی لبثُ ٔـبٞذ ٜاػز .أب دس سٚؿٟبی دیٍش ثؼش ٝثٙذی ٔـبٞذ ٜاثضاس أىب٘ذزیش ٘یؼز.

وبغزٞبی ٔذیىبَ یب سٞ َٚبی اػششیُ ث ٝكٛسر سِٟٚبی ٔ 200ششی  ٚدس ػشضٟبی ٔخشّف ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،7/5 ،5
 50 ، 40ػب٘شی ٔششی دس ثبصاس ٔٛجٛد اػز .ثٙٔ ٝظٛس ثؼش ٝثٙذی ایٗ وبغزٞب دػشٍبٞ ٜبی ثؼش ٝثٙذی سٛكیٔ ٝی ؿٛد.

دػشٍب٘ ٜیٕ ٝاسٔٛبسیه ػیّش و ٝث ٝعٛس ٕٞضٔبٖ ػّٕیبر ثشؽ  seal ٚسا ا٘جبْ ٔی دٞذ داسای ٍٟ٘ذاس٘ذ ٜس٘ َٚیض ٞؼز .دس
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تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان
ٔٛسد دػشٍبٞ ٜبی ثؼش ٝثٙذی ثبیذ دلز وشد ٔغبثك ثب اػشب٘ذاسد دػشٍبٟٞبی ثؼش ٝثٙذی دضؿىی عشاحی ؿذ ٜثبؿذ ،دس ایٗ

ػیؼشٓ ٞب ثبیذ ػشم دٚخز سػبیز ؿذ ٜثبؿذ.

ػشم دٚخز اسسجبط ٔؼشمیٓ ثب ٔذر صٔبٖ اػششیُ ٔب٘ذٖ ثؼش ٝثٙذی داسد .ضٕٙبً دٔبی دس ٘ظش ٌشفش ٝؿذ ٜدس ػیؼشٓ ٞبی
ثؼش ٝثٙذی دضؿىی ٔغبثك ثب جٙغ وبغزٞبی  Medicalث٘ ٝحٛی ا٘شخبة ؿذ ٜو ٝوبغز دچبس جٕغ ؿذٖ  ٚػٛخشٍی ٘ـٛد ضٕٗ

ایٙى ٝػیُ یب چؼت وبغز ث ٝساحشی ثبص ٍ٘شدد.

ٔذر صٔبٖ اػششیُ ٔب٘ذٖ ده ٞبی دس ایٗ سٚؽ ٔ 6بٔ ٜی ثبؿذ.

ٔضایبی ثؼش ٝثٙذی ثب اػشفبد ٜاص سٞ َٚبی اػششیُ:
o
o

ٔمبٔٚز ثبال دس ٔحیظ ٞبی ٔشعٛة

ػذ ثبوششیبیی دس ثشاثش ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞب

o

ػِٟٛز دس ثبصوشدٖ ثؼش ٝثٙذی

o

حذالُ ایجبد دشص دس ٍٙٞبْ ثبصوشدٖ ثؼش ٝثٙذی

o

جٌّٛیشی اص خغبی ادشاسٛس دس سـخیق اثضاس داخُ ثؼش ٝثٙذی

o

سٛٙع ػبیض

o

ٚصٖ ٘بچیض ثؼش ٝثٙذی

o
o

افضایؾ ویفیز  ٚصٔبٖ اػششیُ ٔب٘ذٖ ٚػبیُ داخُ ثؼش ٝثٙذی
أىبٖ چبح  ٚعشاحی سِٟٚب  ٚدبوشٟب ثش اػبع دسخٛاػز ٔـششی

وبغز ٞبی وشح
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تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان
وبغز وشح ثشای ثؼش ٝثٙذی اِٚی ٝثىبس ٔیشٚدٕٟٔ .ششیٗ جبیٍضیٗ دبسچ ٚ ٝوبغز ٞبی وشافز اػز .دس اثؼبد ٔخشّف ٚجٛد داسد
 ٚوبس ثؼش ٝثٙذی سا آػبٖ سش ٔی وٙذ .ثخبعش ٔمبٔٚز  ٚاػشحىبْ ثبالی آٖ ثؼٛٙاٖ جبیٍضیٗ دبسچ ٝاػشفبدٔ ٜی ؿٛد ٔ ٚی سٛاٖ
اثضاس ٞبی ػٍٙیٗ سا ثب ایٗ سٚؽ ثؼش ٝثٙذی وشد .دس ایٗ سٚؽ ٘یبصی ث ٝدػشٍب ٜػیّش ٚجٛد ٘ذاسد ٞ ٚضیٞ ٝٙبی اِٚیٝ

ثیٕبسػشبٖ وبٞؾ ٔی یبثذ.
ٔضایب:
ثذ ٖٚدشص  ٚجزة سعٛثز
اػشحىبْ ثبال
ٔب٘ذٌبسی عٛال٘ی
دٛؿؾ ػبِی

دبسچٞ ٝبی دٙج ٚ ٝوشبٖ $ؿبٖ#
ثشای ثؼش ٝثٙذی ثب٘ٛی ٝجٟز جٌّٛیشی اص ٌشد  ٚغجبس ثىبس ٔیشٚد.
ٔ :!!ٟٓثشای ثؼش ٝثٙذی اثضاسٞب ث ٝػٛٙاٖ دٛؿؾ اكّی ثىبس ٘شٚد.
ٔضایب:
اػشحىبْ ثبال
چٙذ ثبس ٔلشفی
ٔؼبیت:
ػٕش اػششیُ ٔب٘ذٖ اثضاس دس ایٗ سٚؽ صٔبٖ سؼشیف ؿذ ٜای ٘ذاسد  ٚویفیز اػششیُ ثبثز ٘یؼز چ ٝثؼب آة ،چشثی ٌ ٚشد

غجبس ٔٛجٛد دس ٛٞا ث ٝساحشی اص ٔٙبفز ػجٛس ٔی وٙٙذ.

دبسچ ٝسعٛثز سا ث ٝخٛد جزة ٔی وٙذ ٕٞ$ب٘غٛس ؤ ٝی دا٘یذ سعٛثز ٔحیظ ٔٙبػجی ثشای سؿذ ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞب اػز ٚ #
فشآیٙذ اػششیّیضاػی ٖٛسا ثٔ ٝخبعشٔ ٜی ا٘ذاصد.

ِىٞ ٝبی ػفیذ سً٘ ،دغ اص اػشفبدٔ ٜجذد اص دبسچ ٝثش سٚی آٖ سػٛة ٔی وٙذ.
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ٚصٖ ثؼش ٝثٙذی ثب دبسچ ٝدس ٔمبیؼ ٝثب وبغزٞبی  Medicalثٔ ٝشاست ثیـشش اػز.
ثٙٔ ٝظٛس ثشسػی كحز ػّٕىشد ثبیذ ثش سٚی دبسچ٘ ٝـبٍ٘ش ٔخلٛف لشاس داد أب وبغزٞبی

ٔ Medicalجٟض خٛد ث٘ ٝـبٍ٘ش

ٔـخلبر ػز ث ٝساحشی ثش سٚی دبسچ ٝلبثُ دسج ٘یؼز دس كٛسسی و ٝدس ثؼش ٝثٙذی ٞبی

 ،Medicalػز وبٔالً لبثُ

اػز.

ٔـبٞذٔ ٜی ثبؿذ.

دبسچ ٝدغ اص چٙذ ثبس اػشفبد ٜویفیز خٛد سا اص دػز ٔی دٞذ  ٚثش سٚی ِٛاصْ دشص ثبلی ٔی ٌزاسد ،ضٕٙبً ایٗ دشصٞب ثبػث

ثشٚص اؿىبَ دس اجضای داخّی اسٛوال ٚخٛاٞذ ؿذ ٘ ٚیض ثبػث ایجبد دشص سٚی اثضاسٔی ٌشدد.

وبغز ٞبی وشافز
ٔٙبػت جٟز اػشفبد ٜاػششیّیضاػی٘ ٖٛیؼز اػشب٘ذاسد EAN 868
ٔٛاسد روش ؿذ ٜدس ٔٛسد ٔؼبیت اػشفبد ٜاص دبسچ ٝسب حذٚدی دس ٔٛسد اػشفبد ٜاص وبغز ٌشاف ٘یض كبدق اػز ضٕٗ آ٘ى ٝایٗ
وبغزٞب اص خٕیش وبغزٞبی آِٛد ٚ ٜثبصیبفشی ػبخش ٝؿذ ٜو ٝدس اثش ثخبس  ٚدٔبی ثبال احشٕبَ ا٘شمبَ آِٛدٌی ؿیٕیبیی ثٚ ٝػبیُ

سا ایجبد ٔی وٙذ .ثبیذ سٛج ٝداؿز ،وبغزٞبی ٌشاف اػشحىبْ الصْ ثشای ٍٟ٘ذاسی دس ا٘جبس سا داسا ٘یؼز  ٚدس ٔجبٚسر ثب
حشاسر ،خـه  ٚؿىٙٙذٔ ٜی ؿٛد.
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