วิธีการใช้เครื�อง LuciPac A3
1

※ นำ LuciPac มาเก็บในอุณหภูมิห้อง(20~25℃) อย่างน้อย 20 นาทีก่อนนำไปใช้งาน

2

นำกานสำลีไปชุบน้ำ※1 แลวจึงสวอพที่จุดตรวจ※2.
※ 1 อย า ใช น ้ ำ เกลื อ

3

เสียบกานสำลีลงไปในปอกของ LuciPac แลวกดลงไปใหสุด
เขยาจนน้ำยาในปอกผสมกับผงเอนไซมละลายจนหมด

เสียบLuciPac ลงไปในชองตรวจของเครื่อง Lumitester
เพื่อวัดคา

※ 2 ผลการตรวจอาจจะคลาดเคลื ่ อ นหากมี ส ารฆ า เชื ้ อ เช น แอลกอฮอล หรื อ สารทำความสะอาดอยู  บ นพื ้ น ผิ ว

วิธีการใช้เครื�อง LuciSwab ES

※ นำ LuciPac มาเก็บในอุณหภูมิห้อง(20~25℃) อย่างน้อย 20 นาทีก่อนนำไปใช้งาน
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สวมถุงมือ (แบบที่ไมมีแปง) แลวนำ
LuciSwab ES ออกจากถุง

นำหัวของ LuciSwab ES จุมน้ำสะอาด

สอด LuciSwab ES เขาไปในชองของกลอง
สองทางเดินอาหารผาน Biopsy Port จน
สวนหัวผานทะลุทอออกไป

นำกานสำลีของ LuciPac A3 Surface
ออกมา

※ อย า ใช น ้ ำ เกลื อ

5

6

เพื�อสิ�งแวดล้อมที�สะอาด
ถูกสุขลักษณะในทุกพื้นที�ทำงาน

7

Lumitester
เสียบปลายของ LuciSwab ES ลงในปอกของ LuciPac A3 ใหปลายของ
LuciSwab ES อยูในชองของน้ำยา Releasing Reagent แลวเขยาเบาๆเพื่อ
ใหสิ่งที่ติดมากับหัวของ LuciSwab ES ละลายลงในน้ำยาใหมากที่สุด ระวังอยา
ใหซีลอลูมิเนียมชั้นลางขาดทะลุลงไป นำ LuciSwab ES ออกจากปอกของ
LuciPac แลวทิ้ง LuciSwab ES ไป

นำกานสำลีของ LuciPac เสียบเขาไปในปอกแลว
กดจดสุด เขยาจนน้ำยาในปอกผสมกับผงเอนไซม
ละลายจนหมด

เสียบ LuciPac ลงไปในชองตรวจของเครื่อง
Lumitester เพื่อวัดคา

※ นำ LuciPac ออกจากเครื่อง Lumitester ทุกครั้งที่วัดคา
เสร็จ

LumitesterTM Smart รหัสสินค้า: 61234

LucipacTM A3 Surface

รหัสสินค้า: 60361 100 สวอพ/ชุด

เวลาในการตรวจ
หนวยการวัด
แบตเตอรรี่

Lucipac

รหัสสินค้า: 60365 100 สวอพ/ชุด

อุปกรณเสริมที่มีให

10 วินาที
RLU（Relative Light Unit）
Alkaline ขนาด AA 2 กอน หรือ แบตเตอรรี่ Ni-MH rechargeable ขนาด AA 2 กอน
แบตเตอรรี่ Alkaline ขนาด AA 2 กอน,แปรงทำความสะอาด, สาย USB, สายคลอง
เครื่อง, คูมือการใชฉบับยอ

※ นำ LuciPac ออกจากเครื่อง Lumitester ทุกครั้งที่วัดคาเสร็จ เพื่อปองกันมิใหของเหลวใน LuciPac รั่วไหลใน
ชองตรวจและทำใหเครื่องเกิดความเสียหาย

TM

A3 Water

การเก็บรักษา

2-8°C (อยาแชแข็ง)

อายุการเก็บรักษา

15 เดือนหลังจากวันผลิต

Hygiene Monitoring System (A3 test)

14วัน ที่ 25℃ และ 5 days ที่ 30℃
LuciPac A3 กับเครื่อง Lumitester Smart, PD-30 or PD-20 ไมสามารถใชกับเครื่องรุนอื่นได

※ หากเก็บไวที่อุณหภูมิสูงอายุการเก็บจะสั้นลงเหลือเพียง

※ ใช

※ ไมควรใชเครื่องเพื่อจุดประสงคอื่น นอกเหนือจากการตรวจสอบความสะอาด
※ อุปกรณนี้มิไดออกแบบมาเพื่อตรวจนับจำนวนแบคทีเรียที่มีชีวิต หรือตรวจวิเคราะหเชื้อโรคใดใด

LuciSwab ES 2.0-2.2 (ขนาดเส น ผานศ นู ยกลางของชองในกล อ งสองทางเด ินอาหาร 2.0~2.2mm)

รหัสสินคา: 60355 40 แทง/ชุด

LuciSwab ES 2.8-3.2 (ขนาดเส น ผานศ นู ยกลางของชองในกล อ งสองทางเด ินอาหาร 2.8~3.2mm)

รหัสสินคา: 60356 40 แทง/ชุด

LuciSwab ES 3.7-4.2 (ขนาดเส น ผานศ นู ยกลางของชองในกล อ งสองทางเด ินอาหาร 3.7~4.2mm)

รหัสสินคา: 60357 40 แทง/ชุด

การเก็บรักษา

อุณหภูมิหอง (หางจากแหลงความรอนและความชื้น)

※ ใช

LuciSwab ES รวมกับ LuciPac เทานั้น อยาใชรวมกับสินคาอื่นเพื่อการตรวจที่ถูกตอง
LuciSwab ES ใหเหมาะสมกับกับขนาดของชองกลองสองทางเดินอาหาร
※ อยาใช LuciSwab ขนาดใหญกวา ชองของกลองสองทางเดินอาหาร เพราะสวนหัวของ LuciSwab อาจจะหลุดและติดอยูในชองตรวจ
※ เลือกใช
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TM

Lumitester TM Smart

LuciPac TM A3 Surface

LuciSwab ES

อะไรคือระบบตรวจสอบสุขลักษณะด้วยวิธี A3?

การแสดงผลการตรวจเพื�อการจัดการสุขลักษณะ

การตรวจ A3 คือวิธีการตรวจสอบปริมาณ ATP+ADP+AMP แลวแสดงผลความสะอาดออกมาเปนตัวเลข
ATP+ADP+AMP คือสารที่บงบอกการมีอยูของสารอินทรียตางๆ เชน เลือด
สารคัดหลั่ง ของเสียจากรางกาย เชื้อโรค ฯลฯ ที่ปนเปอนบนเครื่องมือแพทย

เลือด

AMP

ATP

เริ�มที�ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจนถึงเก็บข้อมูล

การฆาเชื้อและการลางใหสะอาดเพียงพอสำคัญเปนอยางยิ่ง

สามารถใช้งานได้หลากหลายพื�นที�

เลือด

สารคัดหลั�ง

สารคัดหลั�ง
จุดตรวจ:

ATP

สิ่งแวดลอม

ADP

ADP

คาควบคุม (RLU):

จุดตรวจ:

500

มือ

AMP

ของเสียจาก
ร่างกาย

ADP

AMP

คาควบคุม (RLU):

2,000

ของเสียจาก
ร่างกาย

เชื�อโรค

ATP

จุดตรวจ:

เครื่องมือผาตัด

เชื�อโรค

คาควบคุม (RLU):
100

จุดตรวจ:

ก่อนล า้ ง

เต็มไปดวย ATP+ADP+AMP ปริมาณ ATP+ADP+AMP สูง
▶บงบอกวาการทำความสะอาดยังไมดีเพียงพอ

หล งั ล า้ ง

ATP+ADP+AMP ลดลง ปริมาณ ATP+ADP+AMP ต่ำ
▶บงบอกวาการทำความสะอาดดีเพียงพอ

สิ่งแวดลอม

จุดตรวจ:

คาควบคุม (RLU):

กลองสองทางเดินอาหาร

500

คาควบคุม (RLU):
100

หลักการการตรวจสาร ATP+ADP+AMP

Kikkoman พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบ ATP+ADP+AMP โดยตอยอดจากความเชี่ยวชาญในการหมักซอสถั่วเหลือง และคิดคน
กระบวนการ ATP Cycling ซึ่งทำให Kikkoman ไมเพียงแตตรวจ ATP ไดเทานั้น แตยังสามารถตรวจพบ ADP และ AMP ไดอีกดวย
1 ATP คืออะไร ?

2 ADP และ AMP คืออะไร ?

ATP (Adenosine TriPhosphate)
ADP (Adenosine DiPhosphate) และ AMP (Adenosine
เปนโมเลกุลพื้นฐานซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการ MonoPhosphate) เกิดจาก ATP ถูกกระตุนโดยปจจัยตางๆ
เชน ความรอน pH เอนไซม เปนตน
เมตาบอลิซึมของสิ่งมีชีวิต

3 กระบวนการ ATP cycling

การตรวจ A3 เปนเทคโนโลยีทีมีตนกำเนิดจาก Kikkoman
ไมตรวจเฉพาะ ATP แตยังตรวจ ADP, AMP ไดอีกดวย ซึ่ง
มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจการปนเปอน

แนะนำ ตัวอย่างการนำไปใช้

วัดผลความสะอาดของมือและจุดตรวจอื่นๆไดงายๆ กระตุนใหผูปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัย และสราง
มาตรฐานของการทำความสะอาดทั้งการลางและเช็ด โดยการทดสอบและทราบผลเปนตัวเลขในทันที ณ จุดปฏิบัติงาน
ล้างและเช็ด

วัดค่าและบันทึกผล

บ่งชี�ปัญหา

หลั ง จากล า งแล ว เช็ ด สวอพจุ ด ตรวจแล ว
ตรวจความสะอาด

วิเคราะหผลโดยอัตโนมัติโดยใชแอปพลิเคชั่น

ชี้ใหเห็นจุดที่การทำความสะอาดไมดีเพียงพอ

การปรับปรุง

Luciferase

ATP Synthase
PK คือ เอนไซมที่เปลี่ยน ADP เปน ATP
PPDK คือ เอนไซมที่เปลี่ยน AMP เปน ATP

PK

ATP

ADP

AMP
เรืองแสง

Luciferase
Adenosine TriPhosphate

ADP (Adenosine DiPhosphate)
AMP (Adenosine MonoPhosphate)

เปนเอนไซมที่เกิดการเรืองแสงเมื่อมี ATP อยู

PPDK

ประโยชน์ของการตรวจ A3

การเปรียบเทียบปริมาณของ ATP กับ ATP+ADP+AMP
ในตัวอยางเลือดที่เซลลเม็ดเลือดแดงที่ถูกทำใหแตก

การเปรียบเทียบปริมาณของ ATP กับ ATP+ADP+AMP
ภายในกลองสองทางเดินอาหาร

ATP จะสลายตัวเปน ADP, AMP เมื่อเซลลเม็ดเลือดแดงแตกสลายตัว
A3 จึงสามารถตรวจวัดคาไดสูงกวา ATP ทั่วไป

ภายในชองของกลองสองทางเดินอาหารนั้นไมไดมีเพียง ATP เทานั้น แตยังมี
ADP และ AMP อีกเปนจำนวนมาก
【ผลจากกลอง Gastroscopes】
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การตรวจ ATP
การตรวจ A3
จำนวนเทาของปริมาณ ATP
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การเรืองแสง (%)

※ผลที่ได แสดงเปนสัดสวนตอปริมาณ ATP ที่พบ
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【ผลจากกลอง Colonoscopes】
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หลั ง จากล า งใหม แ ล ว ให ว ั ด จุ ด ที ่ ไ ม ผ  า นอี ก
ครั ้ ง เพื ่ อ ยื น ยั น ระดั บ ความสะอาด

บันทึก จัดการข้อมูลด้วยแอปพลิเคชั�น
หลังลงทะเบียนจุดตรวจในแอปพลิเคชั่น เมื่อทำการตรวจความสะอาด ผลจะแสดงเปนเสนแบบตอเนื่อง (Time Series) ทำใหเห็นประสิทธิภาพของการ
ทำความสะอาดไดอยางชัดเจน มีกราฟแสดงสัดสวนของผลที่ผาน/ตก ซึ่งจะถูกสรางโดยอัตโนมัติ สามารถนำมาใชในการจัดทำประวัติการทำความสะอาดได
การเชื�อมต่อ

การวัดค่า

บันทึกข้อมูล

การวิเคราะห์อัตโนมัติ

20
0

0

1

2

เวลา (ชม.)

[วิธีการตรวจ] เจือจางเลือด 10 เทาดวยน้ำสะอาด เก็บไวที่อุณหภูมิ 35°C ตรวจวัดการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณของ ATP และ ATP+ADP+AMP ตามเวลาที่กำหนด

0

การตรวจ ATP

การตรวจ A3

0

การตรวจ ATP

การตรวจ A3

วิธีการตรวจที่ชี้ใหเห็นถึงการมีอยูของสารอินทรียที่ตกคางอยูดวยคาที่สูงกวา ยอมแสดงถึงความสามารถในการ
ตรวจสอบที่สูงกวา A3 ใหผลที่สูงกวา ATP ถึง 3.5 เทา ใน Gastroscopes และ 7.6 เทา ใน Colonoscopes

เชื ่ อ มต อ Lumitester Smart กั บ smart
phone และ tablet ผ า น Bluetooth

เลื อ กจุ ด ตรวจในแอปพลิ เ คชั ่ น แล ว วั ด ค า

บั น ทึ ก ผลการตรวจของแต ล ะจุ ด ตรวจโดยใช
แอปพลิ เ คชั ่ น

แสดงสั ด ส ว นของผลที ่ ผ  า น/ตก และบั น ทึ ก ผล
ของแต ล ะจุ ด ตรวจไว โ ดยแสดงเป น กราฟเส น
ให เ ห็ น แนวโน ม ของประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ทำความสะอาด

