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افتخار ما این است که با اعتماد شما در صنعت استریلیزاسیون خدمت رسان هستیم

درباره ما

تامیــن،  مســیر  در  متخصــص  و  مجــرب  تیمــی  از  گیــری  بهــره  بــا  پویــا  تامیــن  آلتــون  شــرکت 
و  عفونــت  کنتــرل  حــوزه  مصرفــی  ملزومــات  و  پزشــکی  تجهیــزات  مشــاوره  و  تجهیــز 
بیمارســتان  "قلــب  بــه   اهمیــت  حیــث  از  کــه  بیمارســتانی   CSSD واحدهــای  در  استریلیزاســیون 
. نمایــد  مــی  فعالیــت  دنیــا  روز  هــای  اســتاندارد  بــا  مطابــق  گردنــد،  مــی  تعبیــر  کشــور"   هــای 
صنعــی  شــهرک  در  واقــع  ای  کارخانــه  احــداث  بــه  اقــدام   1398 ســال  در  شــرکت  ایــن 
انــواع  تولیــد  مجوزهــای  اخــذ  بــه  موفــق  ســال  یــک  مــدت  طــی  در  و  نمــوده  قرچــک 
اســت. شــده  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت  وزارت  از  بیمارســتانی  مصرفــی   ملزومــات 
هــای  گواهینامــه  دریافــت  بــه  موفــق   1399 ســال  در  پویــا  تامیــن  آلتــون  همچنیــن 
  . اســت  گردیــده  صادراتــی  مجوزهــای  و   13485 ایــزو   ،9001 المللی،ایــزو  بیــن   اســتاندارد 
خدمــت رســانی بــه حــدود 450 مرکــز درمانــی در یــک ســال گذشــته و صرفــه جویــی ارزی ایجــاد 
شــده، ایــن مجموعــه را متعهــد بــه چشــم انــداز پیــش روی خــود مبــی بــر ارائــه خدمــات بــه 2500 
از پنــج ســال پیــش روی، کــرده اســت.  مرکــز درمانــی موجــود در کشــور در مــدت زمــان کمتــر 
ــا  ــوان تنه ــه عن ــی WFHSS ب ــتریل جهان ــازمان اس ــا س ــکاری ب ــرکت هم ــن ش ــارات ای ــن از افتخ همچنی

ــد. ــی میباش ــطح جهان ــا س ــوالت خودت ــی محص ــاء  کیف ــتای ارتق ــران در راس ــاری در ای ــریک تج ش
مفتخــر بــه خدمــت رســانی بــه هموطنــان عزیــز و برداشــتن گامــی در مســیر رشــد، پیشــرفت اقتصــادی 

و توســعه ملــی کشــور عزیزمــان ایــران هســتیم.

(سهامی خاص)

ما متعهدیم یه ایده آل بودن
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Autoclave Tape / Plasma Tape

ویژگی های کلیدی
بسته بندی ایمن پک های استریلیزاسیون	 
تغییر رنگ کامل اندیکاتورهای چسب پس از پایان صحیح سیکل استریلزاسیون	 
استریلیزاسیون بخار، اتیلن اکساید، گرمای خشک و پالسما	 

Autoclave 
Tape 19mm * 50 m

Plasma Tape 19mm * 50 m

Container Filter
از فیلترهای مخصوص درب کانتینر به منظور عبور عامل استریل در طول 
فرایند استریلیزاسیون و همچنین مانعی در برابر نفوذ آلودگی به داخل 

کانتینر پس از فرایند استریلیزاسیون استفاده می شود. 
با توجه به نوع فرایند استریلیزاسیون جنس فیلتر متفاوت می باشد. در 
استریلیزاسیون بخار از فیلترهایی با جنس کاغذ کرپ و در استریلیزاسیون 
پالسما از پارچه های سه الیه SMS یا کاغذ های تایوک استفاده می شود. 
تغییر رنگ یکپارچه و واضح اندیکاتورموجود بر روی فیلتر از زرد به قهوه 
بخارمی  استریلیزاسیون  شرایط  کارایی  و  صحت  متضمن  مشکی  یا  ای 

باشد. 
عاری از مواد سمی 	 
منطبق با ایزو  11140-1	 
یکبار مصرف	 
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Container Card
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ـــگ اندیکاتـــور  نـــوار چســـب اتـــوکالو یـــک راه حـــل ســـاده بـــرای بســـته بندی مطمئـــن می باشـــد. تغییـــر رن
ــل  ــرض عامـ ــن در معـ ــرار گرفتـ ــتریالیزر و قـ ــل اسـ ــان دهنده,ورودبه داخـ ــبها نشـ ــن چسـ ــک ایـ کالس یـ

اســـتریل میباشـــد.
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Container Card
 121 و  دقیقه   4 مدت  به   134 دمای  در  بخار  استریلیزاسیون  در  استفاده  جهت  کارت  کانتینر  اندیکاتور 
درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه طراحی شده است. تغییر رنگ یکپارچه و واضح این اندیکاتور از زرد به 
قهوه ای یا مشکی در هنگام مجاورت با شرایط استریلیزاسیون بخار، متضمن صحت و کارایی این شرایط 

و در معرض قرار گرفتن کانتینر می باشد.

ویژگی های کلیدی
دمای 134 درجه سانتیگراد به مدت 4 دقیقه و دمای 121 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه 	 
قابلیت آرشیو در مستندات	 
مخصوص بخار بعنوان عامل استریل کننده	 
عاری از مواد سمی	 

ویژگی های کاربردی
این نشانگر تحت شرایط کامل استریلیزاسیون بخار، از زرد به قهوه ای یا مشکی تغییر رنگ کامل 

میدهد.
ویژگی فیزیکی

ابعاد: طول 70 میلی متر X عرض 40 میلی متر
طول 58 میلی متر X عرض 16 میلی متر

کد کاال
CDC-02 | CDC-01

www.altontamin.com
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Bowie-Dick Card Test
ایـــن اندیکاتـــور جهـــت اســـتفاده روزانـــه در دســـتگاه هـــای اســـتریالیزر پیش خـــالء در دمـــای 134 درجـــه 
ـــور از  ـــن اندیکات ـــح ای ـــه و واض ـــگ یکپارچ ـــر رن ـــت. تغیی ـــده اس ـــی ش ـــه طراح ـــدت 4 دقیق ـــه م ـــانی گراد ب س
ـــن  ـــار، متضم ـــیون بخ ـــرایط استریلیزاس ـــا ش ـــاورت ب ـــگام مج ـــکی در هن ـــا مش ـــوه ای ی ـــه قه ـــی ب ـــا صورت زرد و ی

ـــد. ـــی باش ـــتریالیزر م ـــتگاه اس ـــی دس ـــت و کارای صح
ویژگی های کلیدی

تغییر رنگ واضح و دقیق در دستگاه های استریالیزر پری وکیوم و شرایط دمای 121 درجه سانی گراد به مدت 15 	 
دقیقه و 134 درجه سانی گراد به مدت 4 دقیقه 

جهت تست روزانه اتوکالو و اطمینان از عدم  نشی هوا، بخار مرطوب، بخار بیش از حد گرم شده، گازهای      	 
غیرقابل تغلیظ و...

فاقد بسته کاغذی یکبار مصرف	 
فاقد سرب و فلزات سنگین سمی	 
قابلیت مستندسازی	 

PASS PASS NO USE

ویژگی کاربردی
ایــن نشــانگر تحــت شــرایط کامــل استریلیزاســیون بخــار، از زرد و یــا صورتــی بــه قهــوه ای یــا مشــکی تغییــر رنــگ کامــل 

می دهــد.
ویژگی فیزیکی

ابعاد: طول 90 میلی متر X عرض 50 میلی متر
تغییر رنگ

زرد و یا صورتی به قهوه ای یا مشکی
نگهداری

اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه می شـوند. همچنیـن  شـرایط 
حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل جعبـه نگهـداری نمایید. 

تاریخ انقضا
تاریـخ انقضـا ایـن محصـول کـه 36 مـاه پـس از تاریـخ 

تولیـد اسـت، در پشـت بسـته آن چـاپ شـده اسـت.
تعداد در بسته

30 عدد در هر بسته
کالس استاندارد

ISO 11140-1 Type 2
کد کاال

ATP-122

نحوه عملکرد
صورت  در  شود.  می  استفاده  روزانه  صورت  به  استریالیزر  دستگاه  عملکرد  کنترل  جهت  کارتی  دیک  بووی  اندیکاتور 
رنگ  تغییر  مشکی  یا  قهوه ای  به  صورتی  یا  و  زرد  از  واضح  صورت  به  اندیکاتورها  این  استریالیزر  دستگاه  صحیح  عملکرد 
خواهند داد و چنانچه تغییر رنگ به درسی انجام نشود بایسی پیش از استفاده مجدد از دستگاه، مشکل آن برطرف شود. 
این عدم تغییر رنگ ممکن است نایش از عواملی مانند عدم عملکرد صحیح پمپ خالء، لوله های عبور بخار، وجود نشی 

و... باشد که باید مورد برریس قرار بگیرد.

NO USE

4
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Bowie-Dick Test Pack

ـــرار  ـــار ق ـــیون بخ ـــتگاه استریلیزاس ـــدت “30:’03 در دس ـــه م ـــتاندارد EN 285 ب ـــاس اس ـــر اس ـــت ها ب ـــن تس  ای
ـــل  ـــس از تکمی ـــه پ ـــتند ک ـــوذ آب هس ـــر نف ـــاوم در براب ـــمی و مق ـــر س ـــت غی ـــن تس ـــای ای ـــر ه ـــد. جوه می گیرن
ســـیکل استریلیزاســـیون بـــا تغییـــر رنـــگ کامـــل و یکدســـت از رنـــگ اولیـــه، صحـــت عملکـــرد مرحلـــه ی 
پیـــش خـــالء را نشـــان می دهـــد. از پشـــت صفحـــه ی کارت نیـــز می تـــوان بـــرای مستندســـازی و آرشـــیو 

اطالعـــات تســـت فراینـــد دســـتگاه بهـــره بـــرد.

ویژگی های کلیدی
تست صحت عملکرد پیش خالء دستگاه استریالیزر بخار	 
کاربرد روزانه	 
 	EN285 مطابق استاندارد
تهیه شده از جوهر های غیر سمی و مقاوم در برابر آب	 
قابلیت مستند سازی	 
مناسب برای بارگذاری استریل با حجم 4 و 7 کیلوگرم	 

www.altontamin.com
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Bowie-Dick Helix Test 
اندیکاتورهای بووی دیک نواری جهت برریس صحت عملکرد استریالیزر بخار در تخلیه هوا و نفوذ بخار 
طرف  )یک  متری   4 طول  به  ای  لوله  با  استیل  هولدر  یک  همراه   به  اندیکاتورها   این  اند.  شده  طراحی 
مسدود( استفاده می شوند.  استفاده از این شاخص ها رویش مقرون به صرفه جهت شناسایی خرابی های 
که  وکیوم  و  زمان  دما،  به  مربوط  های  چالش  و  بخار  نامناسب  شرایط  نشت،  از  اعم  استریالیزر  احتمالی 
قابل شناسایی توسط سایر شاخص ها نمی باشد؛ نیز است. شایان ذکر است دستگاه های بووی دیک و 
شاخص های آنها قادر به تشخیص این خرابی ها سریع تر و بهتر از هر گونه شاخص بیولوژیکی و شیمیایی 

نیز می باشند. 

ویژگی های کلیدی
 	ISO 11140 - 1:2014 Type 2 منطبق با استاندارد ایزو
تغییر رنگ از زرد به قهوه ای  یا مشکی	 
قابلیت آرشیو در مستندات	 
مخصوص بخار به عنوان عامل استریل کننده	 
عاری از مواد سمی	 

PASS PASS NO USE

ویژگی کاربردی
ــگ  ــر رن ــکی تغیی ــا مش ــوه ای ی ــه قه ــار، از زرد ب ــیون بخ ــل استریلیزاس ــرایط کام ــت ش ــانگر تح ــن نش ای

می دهــد. کامــل 
ویژگی فیزیکی

ابعاد: طول 130 میلی متر X عرض 6 میلی متر
تغییر رنگ

زرد به قهوه ای یا مشکی
نگهداری

اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه می شـوند. 
همچنیـن  شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل 

جعبـه نگهـداری نماییـد. 
تاریخ انقضا

تاریـخ انقضـا ایـن محصـول که 36 مـاه پس از 
تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده 

است.
تعداد در بسته

100 عدد در هر بسته
کالس استاندارد

ISO 11140-1 Type 2
کد کاال

ATP-112
6
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Adhesive Steam & EO
Indicator Labels

ـــد.  ـــرد دارن ـــاید کارب ـــن اکس ـــار و اتیل ـــیون بخ ـــبدار، در استریلیزاس ـــت چس ـــیمیایی پش ـــای ش ـــن اندیکاتوره ای
ــیر  ــل تفسـ ــی قابـ ــه راحـ ــتاندارد ISO 11140 -1 بـ ــا اسـ ــق بـ ــرب مطابـ ــدون سـ ــیمیایی بـ ــای شـ ــاخص هـ شـ
ــد.  ــی دهنـ ــان مـ ــیون نشـ ــق استریلیزاسـ ــه موفـ ــس از چرخـ ــگ را پـ ــاخص رنـ ــق شـ ــر دقیـ ــتند و تغییـ هسـ
ـــخ  ـــد تاری ـــی مانن ـــازی داده های ـــت مستندس ـــل زن، جه ـــوص لیب ـــتگاه مخص ـــا دس ـــوان ب ـــا را می ت ـــب ه برچس

استریلیزاســـیون/انقضا، نـــوع دســـتگاه اتـــوکالو و شـــماره ســـیکل چـــاپ کـــرد.

ویژگی های کلیدی
نشانگر شیمیایی دو برچسبه جهت استریلیزاسیون بخار، اتیلن اکساید و یا پالسما	 
 	 ISO11140 مطابق استاندارد
تغییر رنگ کامل پس از تکمیل صحیح فرایند استریلیزاسیون	 

Steam Label 750 pcs/roll

Plasma Label 500 pcs/roll

EO Label 750 pcs/roll
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Plasma BCHT (PCD) 
کنترل  جهت  متری  میلی   2 قطر  و  مسدود(  طرف  )یک  متری  سانی   30 لوله  همراه  به  اندیکاتورها  این 
عملکرد صحیح دستگاه های استریالیزر پالسما در هر سیکل طراحی شده اند. استفاده از این شاخص ها 
رویش مقرون به صرفه جهت شناسایی خرابی های احتمالی استریالیزر اعم از نشت، شرایط نامناسب پالسما، 
گازهای فرار، و چالش های مربوط به دما و زمان که قابل شناسایی توسط سایر شاخص ها نمی باشد؛ نیز 
است. شایان ذکر است دستگاه های پی یس دی و شاخص های آنها قادر به تشخیص این خرابی ها سریع 

تر و بهتر از هر گونه شاخص بیولوژیکی و شیمیایی نیز می باشند. 

ویژگی های کلیدی
 	ISO 11140 - 1:2014 Type 2 منطبق با استاندارد ایزو
تغییر رنگ از سرخابی به آبی	 
قابلیت آرشیو در مستندات	 
مخصوص پالسما به عنوان عامل استریل کننده	 
عاری از مواد سمی	 

ویژگی کاربردی
ایــن نشــانگر تحــت شــرایط کامــل استریلیزاســیون پالســما، از رنــگ ســرخابی بــه آبــی تغییــر رنــگ کامــل 

می دهــد.
ویژگی فیزیکی

ابعاد: طول 78 میلی متر X عرض 6 میلی متر
تغییر رنگ

سرخابی به آبی
نگهداری

اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه می شـوند. 
همچنیـن  شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل 

جعبـه نگهـداری نماییـد. 
تاریخ انقضا

تاریـخ انقضـا ایـن محصـول که 36 مـاه پس از 
تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده 

است.
تعداد در بسته

250 عدد در هر بسته
کالس استاندارد

ISO 11140-1 Type 2
کد کاال

ATP-202

PASS PASS NO USE
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STEAM BCHT (PCD) 
این اندیکاتورها به همراه لوله 1.5 متری )یک طرف مسدود( جهت کنترل عملکرد صحیح دستگاه های 
جهت  صرفه  به  مقرون  رویش  ها  شاخص  این  از  استفاده  اند.  شده  طراحی  سیکل  هر  در  بخار  استریالیزر 
شناسایی خرابی های احتمالی استریالیزر اعم از نشت، شرایط نامناسب بخار، گازهای فرار، و چالش های 
است  ذکر  شایان  است.  نیز  باشد؛  نمی  ها  شاخص  سایر  توسط  شناسایی  قابل  که  زمان  و  دما  به  مربوط 
دستگاه های پی یس دی و شاخص های آنها قادر به تشخیص این خرابی ها سریع تر و بهتر از هر گونه 

شاخص بیولوژیکی و شیمیایی نیز می باشند. 

ویژگی های کلیدی
 	ISO 11140 - 1:2014 Type 2 منطبق با استاندارد ایزو
تغییر رنگ از زرد به قهوه ای یا مشکی	 
قابلیت آرشیو در مستندات	 
مخصوص بخار به عنوان عامل استریل کننده	 
عاری از مواد سمی	 

ویژگی کاربردی
ــگ  ــر رن ــکی تغیی ــا مش ــوه ای ی ــه قه ــار، از زرد ب ــیون بخ ــل استریلیزاس ــرایط کام ــت ش ــانگر تح ــن نش ای

می دهــد. کامــل 
ویژگی فیزیکی

ابعاد: طول 78 میلی متر X عرض 6 میلی متر
تغییر رنگ

زرد به قهوه ای یا مشکی
نگهداری

اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه می شـوند. 
همچنیـن  شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل 

جعبـه نگهـداری نماییـد. 
تاریخ انقضا

تاریـخ انقضـا ایـن محصول کـه 48 مـاه پس از 
تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده 

است.
تعداد در بسته

250 عدد در هر بسته
کالس استاندارد

ISO 11140-1 Type 2
کد کاال

ATP-102

PASS PASS NO USE
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Type 6 Steam Indicator
 )Pre-vacuum Steam Sterilization( پیش خالء  بخار  استریلیزاسیون  در  استفاده  جهت  اندیکاتور  این 
در دمای 134 درجه سانی گراد به مدت 4 دقیقه و 121 درجه سانی گراد به مدت 15 دقیقه طراحی شده 
است. تغییر رنگ یکپارچه و واضح این اندیکاتور از قرمز روشن به قهوه ای یا مشکی در هنگام مجاورت 

با شرایط استریلیزاسیون بخار، متضمن صحت و کارایی این شرایط می باشد.

ویژگی های کلیدی
دمای 134 درجه سانی گراد به مدت 4 دقیقه یا 121 درجه سانی گراد به مدت 15 دقیقه	 
قابل ارائه در مدل های بدون چسب و پشت چسبدار با قابلیت آرشیو در مستندات	 
مخصوص بخار به عنوان عامل استریل کننده	 
عاری از مواد سمی	 

ویژگی کاربردی
ایــن نشــانگر تحــت شــرایط کامــل استریلیزاســیون بخــار، از قرمــز روشــن بــه قهــوه ای یــا مشــکی تغییــر 

رنــگ کامــل مــی دهــد.
ویژگی فیزیکی

ابعاد: طول 100 میلی متر X عرض 20 میلی متر
تغییر رنگ

قرمز روشن به قهوه ای یا مشکی
نگهداری

اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه می شـوند. 
همچنیـن  شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل 

جعبـه نگهـداری نماییـد. 
تاریخ انقضا

تاریـخ انقضـا ایـن محصول کـه 48 مـاه پس از 
تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده 

است.
تعداد در بسته

250 عدد در هر بسته
کالس استاندارد

ISO 11140-1 Type 6
کد کاال

ATP-106 / D / AD

PASS PASS NO USE
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Type 6 Steam Indicator
 )Pre-vacuum Steam Sterilization( پیش خالء  بخار  استریلیزاسیون  در  استفاده  جهت  اندیکاتور  این 
در دمای 134 درجه سانی گراد به مدت 4 دقیقه و 121 درجه سانی گراد به مدت 15 دقیقه طراحی شده 
است. تغییر رنگ یکپارچه و واضح این اندیکاتور از زرد به قهوه ای یامشکی در هنگام مجاورت با شرایط 

استریلیزاسیون بخار، متضمن صحت و کارایی این شرایط می باشد.

ویژگی های کلیدی
دمای 134 درجه سانی گراد به مدت 4 دقیقه یا 121 درجه سانی گراد به مدت 15 دقیقه	 
قابل ارائه در مدل های بدون چسب و پشت چسبدار با قابلیت آرشیو در مستندات	 
مخصوص بخار به عنوان عامل استریل کننده	 
عاری از مواد سمی	 

ویژگی کاربردی
ــگ  ــر رن ــکی  تغیی ــا مش ــوه ای ی ــه قه ــار، از زرد ب ــیون بخ ــل استریلیزاس ــرایط کام ــت ش ــانگر تح ــن نش ای

ــد. ــی ده ــل م کام
ویژگی فیزیکی

ابعاد: طول 70 میلی متر X عرض 40 میلی متر
تغییر رنگ

زرد به قهوه ای یا مشکی
نگهداری

اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه می شـوند. 
همچنیـن  شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل 

جعبـه نگهـداری نماییـد. 
تاریخ انقضا

تاریـخ انقضـا ایـن محصول کـه 48 مـاه پس از 
تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده 

است.
تعداد در بسته

250 عدد در هر بسته
کالس استاندارد

ISO 11140-1 Type 6
کد کاال

AT-106 / A  / D / AD

PASS PASS NO USE
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Type 6 Steam Indicator
 )Pre-vacuum Steam Sterilization( پیش خالء  بخار  استریلیزاسیون  در  استفاده  جهت  اندیکاتور  این 
در دمای 134 درجه سانی گراد به مدت 4 دقیقه و 121 درجه سانی گراد به مدت 15 دقیقه طراحی شده 
است. تغییر رنگ یکپارچه و واضح این اندیکاتور از قرمز روشن به قهوه ای یا مشکی در هنگام مجاورت 

با شرایط استریلیزاسیون بخار، متضمن صحت و کارایی این شرایط می باشد.

ویژگی های کلیدی
دمای 134 درجه سانی گراد به مدت 4 دقیقه یا 121 درجه سانی گراد به مدت 15 دقیقه	 
قابل ارائه در مدل های بدون چسب و پشت چسبدار با قابلیت آرشیو در مستندات	 
مخصوص بخار به عنوان عامل استریل کننده	 
عاری از مواد سمی	 

ویژگی کاربردی
ایــن نشــانگر تحــت شــرایط کامــل استریلیزاســیون بخــار، از قرمــز روشــن بــه قهــوه ای یــا مشــکی تغییــر 

رنــگ کامــل مــی دهــد.
ویژگی فیزیکی

ابعاد: طول 70 میلی متر X عرض 16 میلی متر
تغییر رنگ

قرمز روشن به قهوه ای یا مشکی
نگهداری

اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه می شـوند. 
همچنیـن  شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل 

جعبـه نگهـداری نماییـد. 
تاریخ انقضا

تاریـخ انقضـا ایـن محصول کـه 48 مـاه پس از 
تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده 

است.
تعداد در بسته

500 عدد در هر بسته/ مقرون به صرفه
کالس استاندارد

ISO 11140-1 Type 6
کد کاال

ATP-106 ADE

PASS PASS NO USE
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Type 4 Steam Indicator
درجه   134 دمای  در   )Pre-Vacuum( پیش خالء  بخار  استریلیزاسیون  در  استفاده  جهت  اندیکاتور  این 
سانی گراد به مدت 4 دقیقه و در دمای 121 درجه سانی گراد به مدت 15 دقیقه طراحی شده است. تغییر 
شرایط  با  مجاورت  هنگام  در  مشکی  یا  قهوه ای  به  روشن  قرمز  از  اندیکاتور  این  واضح  و  یکپارچه  رنگ 
بدون  های   مدل  در  اندیکاتور  این  باشد.  می  شرایط  این  کارآیی  و  صحت  متضمن  بخار  استریلیزاسیون 

چسب و پشت چسبدار با قابلیت نگهداری جهت آرشیو در مستندات ارائه می گردد.  

ویژگی های کلیدی
دمای 134 درجه سانی گراد به مدت 4 دقیقه یا 121 درجه سانی گراد به مدت 15 دقیقه	 
قابل ارائه در مدل های بدون چسب و پشت چسبدار با قابلیت آرشیو در مستندات	 
مخصوص بخار به عنوان عامل استریل کننده	 
عاری از مواد سمی	 

ویژگی کاربردی
ایــن نشــانگر تحــت شــرایط کامــل استریلیزاســیون بخــار، از قرمــز روشــن بــه قهــوه ای یــا مشــکی  تغییــر 

رنــگ کامــل مــی دهــد.
ویژگی فیزیکی

ابعاد: طول 100 میلی متر X عرض 20 میلی متر
تغییر رنگ

قرمز روشن به قهوه ای یا مشکی
نگهداری

اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه می شـوند. 
همچنیـن  شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل 

جعبـه نگهـداری نماییـد. 
تاریخ انقضا

تاریـخ انقضـا ایـن محصول کـه 48 مـاه پس از 
تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده 

است.
تعداد در بسته

250 عدد در هر بسته
کالس استاندارد

ISO 11140-1 Type 4
کد کاال

ATP-104 / D / AD

PASS PASS NO USE
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Type 4 Steam Indicator
درجه   134 دمای  در   )Pre-Vacuum( پیش خالء  بخار  استریلیزاسیون  در  استفاده  جهت  اندیکاتور  این 
سانی گراد به مدت 4 دقیقه و در دمای 121 درجه سانی گراد به مدت 15 دقیقه طراحی شده است. تغییر 
شرایط  با  مجاورت  هنگام  در  مشکی  یا  قهوه ای  به  روشن  قرمز  از  اندیکاتور  این  واضح  و  یکپارچه  رنگ 
بدون  های   مدل  در  اندیکاتور  این  باشد.  می  شرایط  این  کارآیی  و  صحت  متضمن  بخار  استریلیزاسیون 

چسب و پشت چسبدار با قابلیت نگهداری جهت آرشیو در مستندات ارائه می گردد.  

ویژگی های کلیدی
دمای 134 درجه سانی گراد به مدت 4 دقیقه یا 121 درجه سانی گراد به مدت 15 دقیقه	 
قابل ارائه در مدل های بدون چسب و پشت چسبدار با قابلیت آرشیو در مستندات	 
مخصوص بخار به عنوان عامل استریل کننده	 
عاری از مواد سمی	 

ویژگی کاربردی
ایــن نشــانگر تحــت شــرایط کامــل استریلیزاســیون بخــار، از قرمــز روشــن بــه قهــوه ای یــا مشــکی تغییــر 

رنــگ کامــل مــی دهــد.
ویژگی فیزیکی

ابعاد: طول 100 میلی متر X عرض 16 میلی متر
تغییر رنگ

قرمز روشن به قهوه ای یا مشکی
نگهداری

اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه می شـوند. 
همچنیـن  شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل 

جعبـه نگهـداری نماییـد. 
تاریخ انقضا

تاریـخ انقضـا ایـن محصول کـه 48 مـاه پس از 
تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده 

است.
تعداد در بسته

500 عدد در هر بسته / مقرون به صرفه
کالس استاندارد

ISO 11140-1 Type 4
کد کاال

ATP-104 ADE

PASS PASS NO USE
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VH2O2 Chemical Indicator
این اندیکاتور جهت استفاده در استریلیزاسیون پالسما طراحی شده است. تغییر رنگ یکپارچه و واضح 
و  صحت  متضمن  پالسما  استریلیزاسیون  شرایط  با  مجاورت  هنگام  در  آبی  به  سرخابی  از  اندیکاتور  این 

کارایی این شرایط می باشد.  

ویژگی های کلیدی
مخصوص کنترل استریلیزاسیون هیدروژن پروکساید 	 
قابلیت مستند سازی و درج اطالعات 	 

ویژگی کاربردی
ایــن نشــانگر تحــت شــرایط کامــل استریلیزاســیون پالســما از رنــگ ســرخابی بــه آبــی تغییــر رنــگ کامــل 

مــی دهــد. 
ویژگی فیزیکی

ابعاد: طول 100 میلی متر X عرض 20 میلی متر
تغییر رنگ

سرخابی به آبی
نگهداری

اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه می شـوند. 
همچنیـن  شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل 

جعبـه نگهـداری نماییـد. 
تاریخ انقضا

تاریـخ انقضـا ایـن محصول کـه 48 مـاه پس از 
تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده 

است.
تعداد در بسته

250 عدد در هر بسته
کالس استاندارد

ISO 11140-1 Type 4
کد کاال

ATP-204

PASS PASS NO USE
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EO Type 5 Chemical Indicator
رنگ  تغییر  است.  شده  طراحی  اکساید  اتیلن  استریلیزاسیون  فرایند  در  استفاده  جهت  اندیکاتور  این 
متضمن  اکساید،  اتیلن  شرایط  با  مجاورت  هنگام  در  قهوه ای  به  زرد  از  اندیکاتور  این  واضح  و  یکپارچه 

صحت و کارایی این شرایط می باشد.

ویژگی های کلیدی
کاربرد در شرایط استریلیزاسیون اتیلن اکساید 	 
ضرورت مجاورت در برابر کلیه پارامترهای استریلیزاسیون اتیلن اکساید	 

ویژگی کاربردی
ایــن نشــانگر تحــت شــرایط کامــل استریلیزاســیون اتیلــن اکســاید، از زرد بــه قهــوه ای تغییــر رنــگ کامــل 

ــی دهد. م
ویژگی فیزیکی

ابعاد: طول 70 میلی متر X عرض 16 میلی متر
تغییر رنگ

زرد به قهوه ای
نگهداری

اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه می شـوند. 
همچنیـن  شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل 

جعبـه نگهـداری نماییـد. 
تاریخ انقضا

تاریـخ انقضـا ایـن محصول کـه 48 مـاه پس از 
تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده 

است.
تعداد در بسته

500 عدد در هر بسته
کالس استاندارد

ISO 11140-1 Type 5
کد کاال

 ATP-405 D

PASS PASS NO USE
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Steam Type 5 Chemical Indicator

این اندیکاتور جهت استفاده در استریلیزاسیون بخار در دمای 121 و 134 درجه سانی گراد طراحی شده 
صحت  متضمن  توانند  می  چمبر  داخل  در  گرفتن  قرار  از  پس  اندیکاتورها  این  صحیح  رنگ  تغییر  است. 

عملکرد دستگاه و سیکل استریلیزاسیون باشند. 

ویژگی های عملکردی
رنگ  تغییر  زمان  با  اندیکاتورهایی  دارای  سازی  یکپارچه  خاصیت  با   5 کالس  اندیکاتورهای 
در  گرفتن  قرار  به  بسته  متفاوت  جوهرهای  استریل  فرایند  طول  در  باشند.  می  متفاوت 
یابد:  دست  زیر  شرح  به  نتایجی  به  کاربر  آن  پی  در  و  داده  رنگ  تغییر  توانند  می  بخار  معرض 

و 	  داده  رنگ  تغییر  مشکی  یا  قهوه ای  رنگ  به  خردلی  رنگ  به  اول  جوهر  تنها  که  صورتی  در 
باشد.  می  استریلیزاسیون  شرایط  نبودن  مناسب  از  نشان  باشد  نداشته  رنگی  تغییر  دوم  جوهر 

یا 	  قهوه ای  به  صورتی  رنگ  از  نیز  دوم  جوهر  اول،  جوهر  صحیح  رنگ  تغییر  از  پس  که  صورتی  در 
مشکی تغییر رنگ دهد سیکل استریل به درسی انجام شده و ابزار جراحی استریل تلقی می شوند.  

ویژگی فیزیکی
ابعاد: طول 100 میلی متر X عرض 20 میلی متر

تغییر رنگ
خردلی به قهوه ای یا مشکی / صورتی به قهوه ای یا مشکی

نگهداری
اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه می شـوند. 
همچنیـن  شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل 

جعبـه نگهـداری نماییـد. 
تاریخ انقضا

تاریـخ انقضـا ایـن محصـول که 36 مـاه پس از 
تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده 

است.
تعداد در بسته

250 عدد در هر بسته
کالس استاندارد

ISO 11140-1 Type 5
کد کاال

ATP-105
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Dry Heat Chemical Indicator

سانتیگراد  درجه   180 دمای  در  خشک  گرمای  استریلیزاسیون  فرایند  در  استفاده  جهت  اندیکاتور  این 
طراحی شده است. تغییر رنگ واضح این اندیکاتور از آبی الجوردی به قهوه ای  پس از قرار گرفتن در مجاورت 
استریلیزاسیون گرمای خشک متضمن صحت و کارایی این شرایط و تشخیص صحیح اقالم استریل شده 

از اقالم غیر استریل می باشد.

ویژگی های کلیدی
تمامــی 	  و  ســانتیگراد  درجــه   180 دمــای  در  خشــک  گرمــای  اســتریالیزرهای  در  اســتفاده  قابــل 

خشــک گرمــای  اســتاندارد  ســیکلهای 
تغییر رنگ در بازه زمانی 30 دقیقه	 

ویژگی کاربردی
ایــن نشــانگر تحــت شــرایط کامــل استریلیزاســیون گرمــای خشــک، از آبــی الجــوردی بــه قهــوه ای تغییــر 

رنــگ کامــل مــی دهــد.
ویژگی فیزیکی

ابعاد: طول 80 میلی متر X عرض 18 میلی متر
نگهداری

اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه می شـوند. 
همچنیـن  شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل 

جعبـه نگهـداری نماییـد. 
تاریخ انقضا

تاریـخ انقضـا ایـن محصـول کـه 60 مـاه پس از 
تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده 

است.
تعداد در بسته

500 عدد در هر بسته
کالس استاندارد

ISO 11140-1 Type 4
کد کاال

ATP-503 D
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Low Temperature Formaldehyde 
Chemical Indicator

اندیکاتورهای فرمالدهید جهت استفاده در استریالیزرهای بخار/ فرمالدهید در دمای پایین جهت تایید 
فرایند استریلیزاسیون در داخل چمبر طراحی شده اند.

ویژگی های کلیدی
 	LTSF طراحی شده جهت استفاده در استریالیزرهای
انطبــاق کلیــه پارامترهــای استریلیزاســیون بخــار/ فرمالدهیــد دمــای پاییــن جهــت تغییــر رنــگ الزامی 	 

 . ست ا
ویژگی کاربردی

ایــن نشــانگر تحــت شــرایط کامــل استریلیزاســیون بخــار/ فرمالدهیــد در دمــای پاییــن از رنــگ صورتــی 
بــه ســبز تغییــر رنــگ کامــل مــی دهــد. 

ابعاد: طول 80 میلی متر X عرض 18 میلی متر
نگهداری

اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه می شـوند. 
همچنیـن  شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل 

جعبـه نگهـداری نماییـد. 
تاریخ انقضا

تاریـخ انقضـا ایـن محصـول کـه 60 مـاه پس از 
تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده 

است.
تعداد در بسته

500 عدد در هر بسته
کالس استاندارد

ISO 11140-1 Type 4
کد کاال

ATP-303 D
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ویژگی های کلیدی
گرماژ: 30 گرم 	 
قابلیت ثبت و مستند سازی 	 
تشخیص و کاربری آسان 	 
یک بار مصرف 	 
قابلیت مستندسازی	 

نگهداری
شرایط حفظ و نگهداری در پشت بسته چاپ شده است.

تاریخ انقضا
تاریخ انقضا این محصول که 48 ماه پس از تاریخ تولید است، در پشت بسته آن چاپ شده است.

کد کاال
ATP-SC

تعداد در بسته
200 عدد در هر بسته

Seal Checks
تست دوخت به منظور برریس کیفیت دستگاه های دوخت مدیکال مورد استفاده قرار می گیرند. این 

تست ها از یک ورق کاغذ مدیکال تشکیل شده اند.
 پاکت های بسته بندی ابزار پزشکی از فیلم چند الیه )با درجه ذوب متفاوت( و کاغذ مدیکال تشکیل 
شده اند. پس از قرار گرفتن فیلم ها در دستگاه دوخت نزدیک ترین الیه فیلم به کاغذ شروع به ذوب 
از عبور میکروارگانیسم به داخل پاکت  شدن، جذب و دوخته شدن به کاغذ می کند. جهت ممانعت 
دوخت تمامی الیه ها به کاغذ ضروری می باشد. چرا که اگر دوخت به درسی انجام نشود هیچ ممانعی 
از عبور ذرات و میکروارگانیسم ها وجود نداشته و در نتیجه نگهداری استریل اتفاق نخواهد افتاد. تست 
های دوخت، به صورت روزانه می توانند صحت عملکرد دستگاه های دوخت مدیکال را )پیش از دوخت 

پاکت های پزشکی( تایید نمایند.   

20
www.altontamin.com



Self-contained Biological
Indicators

انکوباتورهای آلومینیومی با فراهم نمودن شرایط دمایی 57 درجه سانی گراد جهت استفاده ویال های 
میکروبی بیولوژیک اتوکالو بخار،  پالسما و آمپول های اسپور طراحی شده اند. این انکوباتورها حاوی 15 

عدد هولدر بوده که غالف ها در آن جایگذاری می شوند.

Incubator
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Protein Test Indicator
این اندیکاتورها یک روش ساده جهت تشخیص وجود باقی مانده پروتئین بر روی ابزار پزشکی می باشد.

ویژگی های کلیدی
دارای سواب به طول 1.75 اینچ / 45 میلی متر  	 
هرچه میزان آلودگی بیشتر باشد تغییر رنگ سریع تر اتفاق افتاده و به سمت تیرگی خواهد رفت	 
با میزان دقت 1 میکروگرم در کمتر از 10 ثانیه 	 
بدون نیاز به کشت در انکوباتور	 

نحوه عملکرد
تسـت پروتئیـن قابلیـت نشـان دادن میـزان پروتئیـن باقـی مانـده موجـود بـر روی ابـزار را بـا حساسـیت 1 
میکروگـرم در 10  ثانیـه دارد. در صـورت وجـود باقـی مانـده پروتئیـن رنـگ آن از قرمـز روشـن بـه آبـی تغییـر 
مـی کنـد. ایـن روش تسـت یک امـکان انـدازه گیـری نیمه-کّمـی را از میـزان سـطح پاکیزگی سـطوح ابزار 
فراهـم مـی نمایـد. هـر چقـدر میزان آلودگی بیشـتر باشـد سـرعت و میـزان تغییـر رنگ بـه آبی تیره سـریعتر 

و شـدیدتر خواهـد بود.
تاریخ انقضا

تاریــخ انقضــا ایــن معــرف در صــورت نگهــداری در فضــای یخچــال بــه مــدت 12 مــاه پــس از تاریــخ تولیــد و 
در صــورت عــدم نگهــداری در یخچــال 6 مــاه پــس از تاریــخ تولیــد خواهــد بــود.  

طبقه بندی استاندارد
ایــن اندیکاتــور پیــرو و منطبــق بــا کلیــه مفــاد اســتاندارد ایــزو 15883 جهــت کنتــرل منظــم دســتگاه 

هــای شستشــو و ضدعفونــی کننــده تولیــد شــده اســت.  
الت نامبر

شماره منحصر به فرد خاص این محصول بر روی بسته بندی چاپ شده است. 
انتشار مواد سمی

هیـچ گونـه مـاده سـمی که آثـار مخربی همچون خطر سـالمی یا آسـیب بـه ابزار تحت شستشـو را داشـته 
باشـد، طی و پس از فرایند شستشـو  یافت نشـده اسـت. 

کد کاال
ATP-PRO

تعداد در بسته
25 عدد در هر بسته
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Hemo Test Kit
از استریل گامی مهم در فرایند کنترل عفونت می باشد. با به  شستشوی ابزار و تجهیزات پزشکی پیش 
کاربردن این روش خون باقی مانده بر روی ابزار جراحی که می تواند منجر به عفونت گردد پاک می شود. 
پس از مرحله شستشو/ضدعفونی ممکن است آلودگی هایی با رنگ های قابل مشاهده بر روی ابزار باقی 
ابزار  خوردگی  یا  و  خون  مانده  باقی  از  نایش  ها  رنگ  این  آیا  آنکه  صحیح  تشخیص  بنابراین  باشد،  مانده 
ابزار ضروری است. نشانگرهای پایش فرایند  است برای انتخاب روش استریلیزاسیون و یا معدوم کردن 
شستشو با حساسیت باال به یک آنزیم خاص موجود در خون و عدم  تغییر رنگ می توانند اطمینان بخش 

از بین رفتن آلودگی ها پس از فرایند شستشو باشند. 
 0.1 دقت  با  توانند  می  دقیقه   1 از  کمتر  زمانی  در  و  مدت  طوالنی  انکوباسیون  به  نیاز  بدون  ها  تست  این 

میکروگرم، خون موجود بر روی ابزار را شناسایی کنند. 

نگهداری
شـرایط حفـظ و نگهداری در پشـت بسـته آن چاپ شـده اسـت. این 
نـور،  رطوبـت،  از  دور  و  سلسـیوس  درجـه   4-20 دمـای  در  را  محصـول 

حـرارت و مـواد شـیمیایی نگهـداری نماییـد.
در زمان استفاده

حتما از دستکش استفاده شود.
از تماس با چشم و پوست خودداری نمایید، در صورت تماس 

محل مورد نظر را  با مقدار زیادی آب بشویید.
تاریخ انقضا

تاریخ انقضا این محصول که 24 ماه پس از تاریخ تولید است، بر 
روی بسته آن چاپ شده است. 

نحوه استفاده
مایع موجود در لوله شفاف را داخل لوله با درپوش سبز رنگ که حاوی ماده ای جامد است ترکیب 	 

نمایید و به خوبی تکان دهید تا به طور کامل حل شود. این ترکیب ایجاد شده در مقابل آنزیم 
موجود در خون واکنش نشان می دهد. 

در صورتی که سطح مورد نظر مرطوب است سواب را بر روی آن مالش دهید و چنانچه سطح مورد 	 
نظر خشک است ابتدا سواب را با آب مقطر مرطوب نموده و پس از آن بر روی سطح مورد نظر فشار 

دهید. 
سپس سواب را در داخل لوله با درپوش سبز رنگ )که حاوی مایع موجود در لوله شفاف و ماده 	 

موجود در لوله سبز رنگ می باشد( تکان دهید. 
در صورت تغییر رنگ سواب و یا محلول به رنگ سبز-آبی ابزار حاوی آلودگی های نایش از خون 	 

موجود بر روی آن می باشد و در صورت عدم تغییر رنگ می توان از صحت فرایند شستشو اطمینان 
حاصل کرد.
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Washing Indicator
این اندیکاتورها یک روش ساده جهت تشخیص اثربخیش دستگاه های شستشو و ضدعفونی هستند 
گیرند  می  قرار  هولدر  داخل  در  سیکل  طول  در  شستشو  دستگاه  چمبر  در  آسان  گرفتن  قرار  برای  که 

همچنین قابلیت استفاده در داخل سبدهای دستگاه شستشو را دارند.

ویژگی های کلیدی
طراحی شده به منظور اطمینان از پاکسازی همزمان خون و بافت های موجود بر روی ابزار پزشکی	 
عدم استفاده از خون واقعی در تولید محصول به منظور جلوگیری از ایجاد آلودگی	 
هولدر چند بار مصرف	 

نحوه عملکرد
نشـانگر قهوه ای بر روی اندیکاتور به عنوان شـبیه سـاز باقی مانده خون و بافت های انسـانی می باشد. 
ایـن نشـانگر هنگامـی کـه در داخـل هولـدر قـرار مـی گیرد نیمـه پنهـان بوده تـا زوایـای ابـزار آالت جراحی 
را بهتـر شـبیه سـازی کنـد. هولـدر واشـینگ بایـد بـه سـمت بـاال در داخـل دسـتگاه شستشـو جایگـذاری و 
سـیکل شستشـو طبـق دسـتورالعمل تولید کننده اجرا شـود. پـس از پایان سـیکل نتیجه شستشـوی موثر 

بـر روی اندیکاتـور واشـینگ بـه صـورت پاک شـدن کامـل نشـانگر قهوه ای قابل مشـاهده می باشـد. 
در صـورت عـدم پـاک شـدن کامـل لکه های شـبیه سـازی شـده بـر روی اندیکاتور سـیکل معیـوب بوده 
و شستشـوی مجـدد ابـزار الزامـی مـی باشـد در نتیجـه در چنیـن شـرایطی از بایگانـی اندیکاتـور خـودداری 

فرمایید. 
ویژگی فیزیکی

ابعاد: طول 100 میلی متر X عرض 45 میلی متر
طبقه بندی استاندارد

این اندیکاتور پیرو و منطبق با کلیه مفاد استاندارد ایزو 15883 جهت کنترل منظم دستگاه های 
شستشو و ضدعفونی کننده تولید شده است.

الت نامبر
شماره منحصر به فرد خاص این محصول بر روی جعبه بسته بندی چاپ شده است. 

انتشار مواد سمی
هیچ گونه ماده سمی که آثار مخربی همچون خطر سالمی یا آسیب به ابزار 

تحت شستشو را داشته باشد، طی و پس از فرایند شستشو یافت نشده است.                                                                                                                                            
تعداد در بسته

100 عدد در هر بسته
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Autoclave Scrub Brush
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Autoclave Scrub Brush

ویژگی های کلیدی
برس اسکراب دست با قابلیت استریل در اتوکالو 	 
جنس برس از نایلون مشکی بادوام 	 
پاکسازی کننده زیر ناخن 	 
کاربری آسان و با کیفیت 	 
پک های10 تایی 	 
 	0.30mm ,0.25mm ,0.2mm :سخی برس

ویژگی کلیدی
قابلیت استریل دراتوکالو، ارائه شده در رنگ های متنوع با ویژگی های خاص	 

Large Instrument Brush

25
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Endoscope Brush-Channel
Cleaning Brush
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Lumen Guard

Soft Cannula Cleaning Brush
Coated Steel Shaft

ویژگی های کلیدی
مناسب برای شستشو و برس کیش لومن ها	 
عمر طوالنی	 

www.altontamin.com



Lumen Guard

Soft Cannula Cleaning Brush
Coated Steel Shaft
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Toothbrush-Style
Cleaning Brush

ویژگی های کلیدی
برس های مسواکی در انواع نایلونی، برنجی، استیل ضد زنگ و میس	 
برس های نایلونی با سری نرم و سخت	 
دسته پالستیکی با کیفیت، عاری از التکس	 
طول 7 اینچ/ 21 سانی متر	 
بسته های سه تایی	 
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ویژگی های کلیدی
گرماژ: 80 گرم در متر مربع 	 
انعطاف پذیری باال 	 
استریلیزاسیون بخار و اتیلن اکساید 	 
یک بار مصرف 	 
ثبات رنگ	 
ارائه شده در ابعاد 30*45	 

Tray Liner
کاغذهای جاذب آب تهیه شده از منسوجات نبافته بوده و جهت کنترل رطوبت اضافه ابزار پزشکی طی 
فرایند استریل استفاده می شوند.  با توجه به دارا بودن ساختار مولکولی خاص امکان جذب رطوبت را تا 7 

برابر وزن خود  دارند.  این کاغذها در برابر پارگی مقاوم بوده و پرز بسیار کمی  دارند. 

ویژگی فیزیکی
قابل ارائه در سایزهای مورد نیاز

رنگ
آبی

نگهداری
شرایط حفظ و نگهداری در پشت بسته چاپ شده است. این محصول را در کیسه داخل جعبه 

نگهداری نمایید.
تاریخ انقضا

تاریخ انقضا این محصول که 60 ماه پس از تاریخ تولید است، در پشت بسته آن چاپ شده است.
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ویژگی های کلیدی
گرماژ از  38 گرم	 
آستین بلند / کوتاه	 
تهیه شده از پارچه اسپان باند	 
رنگ های متنوع جهت دسته بندی بر اساس نوع مصرف	 

Surgeon/Patient Gown
سالها یکی از دالیل ناشناخته گسترش و نفوذ عفونت در محیط های درمانی، از ساده ترین روش ممکن 
انتقال بهره می برد. البسه بیمار!!! بیمار که خود مبتال به بیماری بود با البسه و وسایل شخیص در مراکز 
از آن  ارزیابی شرایط خطرآفرین در این مراکز،  درمانی اولیه حضور می یافت که با تکامل علم و آگاهی 
پرده برداشته شد. پارچه معمولی به جهت ساختار آن، حی پس از شستشو نیز تا مدت ها حامل میکروب 

و باکتری های زنده است.
از این رو، لباس های یکبار مصرف بیمارستانی بدالیل ایمی و بهداشی، جایگاه خود را در بین ملزومات 

مصرفی این محیط باز کردند.

GSLS-M Non-Sterile Long Sleeve
Surgical Gown (Size M)

GSLS-L
Non-Sterile Long Sleeve
Surgical Gown (Size L)

GSLS-XL
Non-Sterile Long Sleeve
Surgical Gown (Size XL)
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ویژگی های کلیدی
محافظ در برابر هرگونه آلودگی باکتریایی از زمان استریل تا زمان مصرف	 
سایزهای استاندارد متناسب با سایز بسته بندی بخار و پلیسه	 
ساخته شده از فیلم های چند الیه شفاف PET/PP جهت رویت ابزار داخل بسته بندی و کاغذ تایید 	 

شده پزشکی
مناسب استریالیزرهای اتیلن اکساید، بخار و گاما	 
 	ISO 11140-5, ISO 11607, EN 868 مطابق استاندارد
دوخت حفاظی سه خطی	 

Sterilization Reels
این رول ها صحت استریلیزاسیون ابزار را تا زمان مصرف در برابر هرگونه آلودگی باکتریایی تایید می کنند. 
کاربر  به  را  دلخواه  رول  انتخاب  حق  گزینه  استاندارد،  سایزهای  از  فراوانی  طیف  و  دار  پلیسه  و  تخت  نوع 
می دهد. رول ها و پک های استریلیزاسون از فیلم کوپلیمر چند الیه PET/PP و کاغذ رده پزشکی ساخته 

شده اند.
روی  بر   ISO 11140 با  مطابق  اکساید  اتیلن  و  بخار  استریلیزاسیون  برای  آب  بر  مبتی  و  سمی  غیر  شاخص 

سطح کاغذ چاپ شده اند و بسته های استریل شده و غیر استریل را از هم متمایز می سازند.

SIZE

5 cm * 200 m

7.5 cm * 200 m

10 cm * 200 m

15 cm * 200 m

20 cm * 200 m

25 cm * 200 m

30 cm * 200 m

35 cm * 200 m

40 cm * 200 m

45 cm * 200 m

50 cm * 200 m

55 cm * 200 m

60 cm * 200 m
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ویژگی های کلیدی
تایوک؛ ماده  منحصر به فرد، قدرتمند و مقاوم در برابر آسیب	 
مناسب استریالیزرهای اتیلن اکساید، گاما و پالسما	 
ساخته شده از فیلم های چند الیه شفاف PET/PP جهت رویت ابزار داخل بسته بندی و الیه تایوک 	 

EN868 خام مطابق با استاندارد
 	ISO11140 مطابق استاندارد
محافظ عالی میکروبیایی	 
قابلیت Seal با دستگاه های قدیمی	 
تغییر رنگ اندیکاتور تعبیه شده بر روی رول پس از سیکل استریل	 

Tyvek Reels
تایوک یک ماده کاماًل منحصر به فرد و پایدار در زمینه بسته بندی است که به دوام و مقاومت در برابر 
آسیب مشهور است. عالوه بر مصارف صنعی برای استریلیزاسیون، تایوک در سیکل استریلیزاسیون پالسما 
با گاز H2O2 در بیمارستان ها نیز کابرد دارد. تایوک DuPont با استفاده از گرما و فشار در هم تنیده شده 
و رشته های بسیار ریز پلی اتیلن در هم می پیوندند. حاصل این فرایند منحصر به فرد در تولید، محصول 

تایوک است، که دارای مقاومت باال و روزنه های بسیار ریز در بسته بندی های استریلیزاسیون می باشد.

SIZE

5 cm * 70 m

7.5 cm * 70 m

10 cm * 70 m

15 cm * 70 m

20 cm * 70 m

25 cm * 70 m

30 cm * 70 m

35 cm * 70 m

40 cm * 70 m

45 cm * 70 m

50 cm * 70 m

55 cm * 70 m

60 cm * 70 m
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ویژگی های کلیدی
5 الیه منسوج پلی پروپیلن	 
الیه S دارای ویژگی فیلتراسیون و مقاوم در برابر نفوذ آب	 
الیه M محفاظ مقاوم در برابر باکتری	 
مناسب برای کلیه روش های استریلیزاسیون	 
مقاوم در برابر پارگی	 
گرماژ 55	 

SSMMS Wrap
کاغذ بسته بندی SSMMS از پنج الیه منسوج پلی پروپیلن تشکیل شده است که می توان از آن به عنوان 
بسته بندی داخلی یا بیرونی وسایل پزشکی و سیی ها استفاده کرد. الیه های تنیده )S( دارای ویژگی 
فیلتراسیون، مقاومت کشیش و دفع مایعات هستند؛ حال آنکه الیه های ذوب شده )M( با تخلخل های 

بسیار ریز در برابر نفوذ باکتری مقاوم هستند.
اکساید،  اتیلن  بخار،  استریل  روشهای  مناسب  پیچیده  الیه  دو  یا  الیه  تک  بصورت   SMMSS های  بسته 
متضمن  استریلیزاسیون،  از  پس  و  پیش  فیزیکی  تغییر  عدم  هستند.  اشعه  و  پالسما  هیدروژن  پراکسید 

ماهیت بی نقص آن است.

SIZE

30*30

35*35

40*40

50*50

60*60

75*75

90*90

100*100

120*120

120*150

120*200

33
www.altontamin.com



ویژگی های کلیدی
تنوع کاربرد	 
تشکیل شده از %100 فیبر سلولز	 
قابل استفاده به عنوان کاغذ بسته بندی سطحی و داخلی	 
مناسب برای استریلیزاسیون بخار، اتیلن اکساید، فرمالدهید و گاما	 
محافظ در برابر آلودگی باکتریایی	 
مطابق استانداردهای بین المللی	 
 	)BFE( تاثیرگذاری عالی در تصفیه باکتریایی
گرماژ 60	 

Soft/Standard CREPE WRAPPING
PAPER

ساخته  استریل کننده  ماده  نفوذ  قابلیت  با  سلولز  الیاف  درصد   100 از  که  پزشکی  رده  کاغذهای  این 
الیه  ساختار  دارند.  کاربرد  اشعه  و  فرمالدهید  اکساید،  اتیلن  بخار،  استریلیزاسیون  روشهای  در  شده اند 
زمان  و  استریلیزاسیون  فرایند  طی  در  را  محصول  این  باکتریایی  مقاومت  ویژگی  الیاف  مات  و  متراکم 
نگاهداری افزایش می دهد. کاغذهای رده پزشکی مطابق با الزامات صنعت پزشکی در زمینه کیفیت، 

بهداشت و ایمی و منطبق بر استانداردهای بین المللی هستند.

SIZE

20*20

25*25

30*30

35*35

40*40

50*50

60*60

75*75

90*90

100*100

120*120
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ویژگی های کلیدی
گرماژ: 90 گرم در متر مربع 	 
انعطاف پذیری باال 	 
یک بار مصرف 	 
ثبات رنگ	 
ارائه شده در ابعاد 40*40 سانی متر	 

Surgeon Towel
مورد  آب  و  خون  جذب  جهت  جراحی  عمل  طول  در  و  بوده  نبافته  منسوجات  از  شده  تهیه  جراح  حوله 
استفاده جراح قرار می گیرد. این حوله ها ی بدون پرز می توانند اطمینان خاطر جهت عدم انتقال پرز و 

ذرات بیماری زا را به درون بدن بیمار فراهم نمایند.

ویژگی فیزیکی
قابل ارائه در سایزهای مورد نیاز

رنگ
سفید

نگهداری
شرایط حفظ و نگهداری در پشت بسته چاپ شده است. این محصول را در کیسه داخل جعبه 

نگهداری نمایید.
تاریخ انقضا

تاریخ انقضا این محصول که 60 ماه پس از تاریخ تولید است، در پشت بسته آن چاپ شده است.
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Documentation Binder

ویژگی های کلیدی
قابلیت مستند سازی ماهانه و ساالنه	 
حاوی 120 صفحه	 
قابلیت طراحی اختصایص	 

Biohazard Bags
دفع زباله های عفونی بیمارستانی به همراه سایر زباله ها خطرات جبران ناپذیری برای محیط زیست به همراه 
اتوکالو  داخل  در  عفونی  های  زباله  دادن  قرار  جهت  مناسب  راهکار  یک  زباله  امحاء+  های  کیسه  دارد. 
پیش از دفع می باشند. از ویژگی های این محصول می توان به کیسه پالستیکی یکپارچه با مقاومت باال 

در برابر پارگی، سوراخ شدن، نشت وهمچنین دمای قابل تحمل تا 141 درجه سانی گراد اشاره کرد. 

ویژگی های کلیدی
قابل اتوکالو برای زباله های خطرناک	 
طراحی شده جهت فرایند استریلیزاسیون بخار در حداکثر دمای 141 درجه سانتیگراد 	 
مقاوم در برابر پارگی، سوراخ شدن و نشت	 
مقاوم در برابر ذوب شدن در فرایند استریلیزاسیون  	 
قابل ارائه در سایزهای مختلف با نماد جهانی خطر زیسی     	 
منطبق با استانداردهای بین المللی  	 
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Documentation Binder

37

Biohazard Bags
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