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شما به يک دماسنج و يک فرم نمودار درجه حرارت که بايستی به سطح  برای پايش درجه حرارت قسمت اصلی يخچال،
  .بيرونی درب يخچال نصب شود نياز داريد

  :مراحل پايش درجه حرارت يخچال 

 .درجه سانتيگراد با6ی صفر تنظيم نمائيد 4تا  2وی  ات را در سرد ترين وقت روز بر رترموست      -1

 2اگر درجه حرارت بين . ار در صبح و قبل از ترک محل کار در عصر پايش نمائيددمای ترمومتر را در شروع ک      -2

  .درجه سانتيگراد با6ی صفر بود به ترموستات دست نزنيد 8تا 

  .بايد انجام شود )تعطيل و غير تعطيل (پايش دمای يخچال روزی دو بار در تمام ايام ھفته       -3

  .در فرم نمودار درجه حرارت ثبت و رسم کنيد دمای يخچال را به روز و زمان       -4

وقتی که يک فرم نمودار درجه حرارت تکميل شد آن را با يک فرم جديد تعويض نمائيد و فرمھای تکميل شده را       -5
  .بايگانی نمائيد 

  :مراحل و نحوه تنظيم درجه حرارت يخچالھای نگھداری واکسن 

  :سانتيگراد با6ی صفر بود درجه  2اگر درجه حرارت کمتر از     -1

  .ترموستات را روی درجه کمتر قرار دھيد تا يخچال گرمتر شود –الف 

  .بسته بودن درب فريزر را کنترل کنيد ، نوار درب آن ممکن است خراب شده باشد –ب 

کنترل کنيد  Shake test را کنترل کنيد ، به وسيله استفاده از )   DTP-DT-Td-Hep B(واکسنھای حساس به سرما  –ج 
  .که آيا واکسنھا از سرما صدمه ديده اند يا خير 

  .توجه داشته باشيد که واکسنھا در اثر فريز شدن بيشتر آسيب می بينند تا در اثر افزايش مختصر دما 

  :درجه سانتيگراد با6ی صفر بود 8اگر درجه حرارت با6تر از  -2

اگر نه ، کنترل کنيد که آيا نفت ، گاز و يا برق برای کار کردن . تمطمئن شويد که يخچال در حال کار کردن اس –الف 
  .يخچال وجود دارد يا خير 

  .ممکن است نوار درب آن خراب شده باشد . کنترل کنيد که درب يخچال و فريزر به طور مناسب بسته باشد  –ب 

در اين صورت آن را برفک . ل شود ممکن است برفک زدن قسمت فريزر مانع انتقال سرما به قسمتھای ديگر يخچا –ج 
  زدايی کنيد

  .درجه ترموستات را با6 ببريد تا يخچال سردتر شود  –د 

درجه سانتيگراد با6ی صفر نگھداريد ، واکسنھا را به محل مناسب ديگری  8تا  2اگر نمی توانيد درجه حرارت را بين  –ه 
  .انتقال دھيد تا يخچال تعمير شود 
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  :آگاه باشيد 

  .ترموستات را بعد از قطع برق به يک درجه با6تر تنظيم نکنيد چون اين می تواند باعث يخ زدن واکسنھا شود  – 1 

ترموستات را ھنگام دريافت و ذخيره سازی واکسنھای جديد در درجه با6تر تنظيم نکنيد چون اين امر می تواند باعث  – 2
  .يخ زدن واکسنھا شود 

  : نحوه نگھداری کلد باکس ھا و،واکسن کاريرھا 

کلد باکس ھا و،واکسن کاريرھا بايد پس از استفاده به خوبی خشک شوند چون بستن درب واکسن کارير ھای مرطوب باعث 
  .رشد قارچ در داخل آنھا می شود و ممکن است نوار درب آنھا صدمه ببينند

  .نگھداری کنيد )موقع عدم استفاده  در(در صورت امکان اين وسايل را با درب باز 

ضربه و نور خورشيد می تواند باعث ترکھايی در ديواره ھا و درب کلد باکس ھا و،واکسن کاريرھا شود و اگر اين اتفاق 
  .رخ دھد واکسنھا در معرض حرارت قرار خواھند گرفت 

شما می توانيد با يک نوار چسب آن را در صورتی که ديواره يک کلد باکس يا واکسن کارير ترک کوچکی داشته باشد 
  .تعمير کنيد تا زمانی که آن را تعويض نمائيد
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