Q-SwabTM
جهاز لتجميع العينات وتسليمها
جزء رقم( QS1000 :ماء الببتون المجلي) و( QS1200ليثين)
الكمية 250 :جهازا

التخلص من الجهاز:
األجهزة المستعملة التي تؤكد على وجود عينات إيجابية من البكتريا قد تشكل خطرا
بيولوجيا وينبغي التخلص منها بما يتفق مع اإلجراءات المستحسنة لدى المختبرات
ولوائح الصحة والسالمة .يتم التعقيم قبل التخلص من األجهزة .يمكن تطهير أجهزة
 Q-Swabعن طريق إخضاعها للتعقيم في أجهزة األتوكليف أو غمرها في محلول
كلور بتركيز  20%لمدة ساعة واحدة (.)1

الوصف/االستخدام المخصص:
 Hygiena Q-Swabهو جهاز شامل يحتوي على وسيط لجمع العينات البيئية من
األسطح .ويكون كل جهاز جاهزا لالستعمال ويمكن استعماله مع أطباق اآلغار
التقليدية أو األنظمة المخصصة للوسائط الجاهزة لجمع العينات.
إرشادات االستعمال:
شاهد عرضا توضيحيا لإلرشادات على www.youtube.com/HygienaTV
.1

دع ممسحة  Q-Swabتتكيف مع درجة الحرارة المحيطة ( 25-21درجة مئوية)
قبل االستعمال .يمكن استعمال  Q-Swabفي حالة جافة (بحالتها) أو بعد
ترطيبها .الستخدام ممسحة  Q-Swabبعد ترطيبها ،يتم اإلمساك بأنبوب الممسحة
ي اإلبهام والسبابة لكسر  Snap-Valveعن
القطنية بإحكام واستخدام إصبع ّ
طريق ثني الجزء بصلي الشكل لألمام والخلف .ويتم كبس البصلة مرتين لطرد
السائل داخل األنبوب ،فيتم بذلك ترطيب طرف الممسحة.
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يتم اإلمساك باألنبوب بإحكام وليّه وسحب الممسحة من األنبوب.
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يتم إجراء مسح دقيق لمساحة قياسية تبلغ  10 × 10سم ( 4 × 4بوصات)
من سطح مست ٍو نموذجي .أما بالنسبة لألسطح غير منتظمة الشكل ،فيجب
الحرص على متابعة استخدام أسلوب ثابت للمسح في كل اختبار وإجراء
المسح لمساحة كبيرة بدرجة كافية لجمع عينة معبّرة.
نصائح سريعة ومهمة حول أسلوب إجراء المسح:
يجب تجنب لمس الممسحة القطنية وجهاز العينات من الداخل
•
•
•
•
•

السالمة واالحتياطات:
ال تشكل مكونات  Q-Swabأي خطر على الصحة عند استخدامها وفقا لإلجراءات
المستحسنة لدى المختبرات واإلجراءات المتبعة في هذه النشرة .تم تصميم األجهزة
ليتم استخدامها مرة واحدة فقط.
ال تستخدم األجهزة بعد تاريخ انتهاء الصالحية.
•
ينبغي إجراء عملية أخذ العينات في أجواء معقمة لتجنب انتقال العدوى.
•
لالطالع على مزيد من إرشادات السالمة ،يرجى مراجعة نشرة بيانات السالمة
( )SDSالخاصة بنظام .Q-Swab
التزام شركة :Hygiena
كما هو الحال مع أي وسيط للمزارع البكتيرية ،قد ال تشكل نتائج  Q-Swabضمانا
لجودة المنتجات الغذائية من أطعمة ومشروبات أو العمليات المرتبطة بها .لن تتحمل
شركة  Hygienaالمسؤولية تجاه المستخدم (واحدا كان أو أكثر) في حالة حدوث أي
خسارة أو تلف ينتج بشكل مباشر أو غير مباشر وطبيعة عرضية أو مترتبة عن استخدام
هذه األجهزة .إذا ثبت وجود عيب في الجهاز ،فسوف يقتصر االلتزام الوحيد لشركة
 Hygienaعلى استبدال المنتج وفقا لتقديرها الخاص ،أو رد سعر الشراء .يرجى
اإلسراع بإخطار شركة  Hygienaخالل  5أيام من تاريخ اكتشاف أي عيب مشتبه فيه
وإرجاع الجهاز إلى الشركة .يرجى االتصال بخدمة العمالء الستصدار رقم تصريح
بإرجاع البضائع (.)Returned Goods Authorization

باألصابع.
ينبغي تدوير الممسحة القطنية أثناء جمع العينة لمضاعفة نسبة النجاح
في جمع العينة على طرف الممسحة القطنية.
يجب الضغط بدرجة كافية لخلق التواء في ساق الممسحة القطنية.
يتم إجراء المسح بشكل متقاطع عموديا وأفقيا وفي االتجاهات القطرية.
يرجى مراجعة الفيديو التعليمي لالطالع على تنفيذ عملي:

معلومات االتصال:
في حالة الحاجة إلى مزيد من المعلومات ،يرجى زيارتنا على موقع
 www.hygiena.comأو االتصال بنا على:

www.youtube.com/HygienaTV
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استبدل الممسحة الموجودة في األنبوب .إذا تم استخدام ممسحة Q-Swab
ي
وهي جافة ،يتم اإلمساك بأنبوب الممسحة القطنية بإحكام واستخدام إصبع ّ
اإلبهام والسبابة لكسر  Snap-Valveعن طريق ثني الجزء بصلي الشكل
لألمام والخلف .ويتم كبس البصلة مرتين لطرد السائل داخل األنبوب.

.5

يمكن اآلن تسليم  Q-Swabإلى المختبر إلجراء التلقيح .يجب ر ّج الجهاز
ثوان لمزج العينة.
لمدة 10
ٍ
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قم بإزالة أنبوب الممسحة وقم إما بصب المحتويات على وسائط الچل الجافة أو
إجراء التوزيع على ألواح األغار لعمل مزارع حسب الحاجة .تابع اإلجراءات
حسب إرشادات جهة الصنع.

ظروف وفترة التخزين:
 18 :QS1000شهرا بدرجة حرارة  °25 – 2مئوية
 18 :QS1200شهرا بدرجة حرارة  25° – 2مئوية

 — Hygienaأمريكا الشمالية/الجنوبية
هاتف+1.805.388.8007 :
فاكس+1.805.388.5531 :
بريد إلكترونيinfo@hygiena.com :

 — Hygienaباقي دول العالم
هاتف+44 (0)1923 818821 :
فاكس+44 (0)1923 818825 :
بريد إلكترونيenquiries@hygiena.com :

الصب

راجع تاريخ انتهاء الصالحية الموضح على ملصق الجهاز.
التوزيع
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