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  مقدمه  

  انسان همان است که می اندیشد

در قلب اروپا   افتهیتوسعه    ي از کشورها  . امرا مشاهده کرده  يادیز  ي به واسطه شغل کشورها  م اتیدر طول ح     

  ، ستی ن  ایباور دارم که فقر و ثروت در جغراف  يصد درصد  تیامروز با قطع  .ا یو آس   قایدر آفر  يریفق  يتا کشورها

 زان یدر م  ریفق  و   ندارد و تنها تفاوت جوامع متمدن  ی کشور ها ارتباط  ی نیو روزم  ی نیرزمیفقر و ثروت به منابع ز

جایگاهی در  ندارد و تفکر و تعمق  يادیدانش ارزش ز ریفق يدر کشورها .آنها از علم و دانش است  يریبهره گ

 يدانش و فناور ،که رشد و توسعه جز با ابزار علم اند دهی رس  نیقی نای به افتهیجوامع توسعه میان مردم ندارد.  

   .ست ین ریامکان پذ 

  ن ی و بزرگتر  نیکه مهمتر  د یگو  ی دارم به من م  رانیا  زم یو کنترل عفونت کشور عز  لیکه در حوزه استر  يتجربه ا

متخصص   يروینبود ن  ایکمبود و    .ست یمدرن ن  يو ابزارها  زاتیفقدان تجه  ،در کشور  ونیزاس استریلیمشکل  

کشور،    هاي علوم پزشکی  اینکه در دانشگاه  .حوزه است  این  عامل ضعف ما در  نیمهمتر  ونیزاس استریلیحوزه  

استریلیزاسیون  هايدستورالعمل حوزه  براي  که    وجود  متفاوتی  است  موضوع  این  گواه  ایران دارد  در 

بیشتر یک فرایند عمومی    رویداداستریلیزاسیون به جاي یک   در طول    يادیهمکاران ز.  تلقی میشود علمی 

  ل یتبد   شگاهیدر سطح آزما  یمدل علم   ک یآشپزخانه به    سطح   در  یرفتار سنت  ک یند آن را از  ه اسالها تالش کرد

ها  ،نارهایسم  .د نکن کارگاه  و  ها  جامعه  ياریبس  يکنفرانس  به  تا  شده  که    برگزار  دهد  نشان  سالمت 

کتاب به عنوان    ترجمه  نیا  آرزومندم  .ستا  ها   مارستانیدرمان ب   ی از ارکان اصل  ی کی  ون یزاسی لی استر

بدانند    شتری ب  ونیزاس استریلیکه دوست دارند در حوزه    یزان یعز  یتمام  يبرا  یمرجع سازمان بهداشت جهان

 مارستانها یقابل اتکا در ب  یبوده تا بتواند به عنوان رفرنس  یکتاب اصل  يتمام تالشم حفظ فرم و محتوا  .باشد   د یمف

  ک ی جان حداقل    ،کند یم  جادیکه ا  یدانش  شافزای  با  دبتوان  نوشته  نیا  آن دارم  د یامو    باشد   یو مراکز درمان

  . ان را نجات دهدانس

  1400زمستان    –حمید زارع  



 ترجمه حمید زارع    سیوناستریلیزانماي راه

 
٨ 

 Translated by JAM Sterilization Reaserch Inst. Iran (Hamid Zare)   است  دانتشار کلیه مطالب این کتاب به هر نحو با رعایت ذکر منبع آزا

   
 

 ی و درمان  یمراکز بهداشت  در  یپزشک  زات یتجه   1مجدد استریلیزاسیون   و  زدایی آلودگی

 اصطالحات   فهرست معانی

ــ بــر پادســت    ضــدعفونیمحلــول   ــ ، ژل عیمــا ســیونفرموال الکــل:  هی ــ  ای مثــال  عنوان(بــه یکــف الکل

ــانول، ا ــانولیات ــرازوپروپ ــال طیدســت در شــرا روي يهاســمیکروارگانیکــاهش تعــداد م ي) کــه ب ــه  ینیب و ب

 ییهاکننــدهنرم ياوایــن ترکیبــات حــ . رودمــی کاربــهها دســت ههنگــام عــدم کثیــف بــودن قابــل مشــاهد 

 .هستند دست    يبا شستشو  سهیدر مقاصرف زمان کمتر و   پوستسوزش   براي کاهش

در مطابقت   خألهاي موجود ییشناسا يبرا  مجدداستریلیزاسیون    يهاوهیمرور جامع ش   ):بازرسی  ای (  ی اب یارز

 . عملی ياستانداردهابهترین با 

قرار دادن    از طریقو لوازم    زاتیتجهاستریلیزاسیون    ياست که برا  یدستگاه 2ر استریالیز  ایاتوکالو   :اتوکالو

اصطالح اتوکالو  شود.  باالتر استفاده می  ای  گرادیسانت  هدرج  121  يدر دماباال  فشار و بخار  معرض  ها در  آن

 د. رومی کاربه CSSDکه در بخش  دارداشاره  ی بزرگ هايیزریالسترادستگاه  متن به  نیا مورد استفاده در

برا  یدستگاه  :خودکار  شوي   آندوسکوپ   یا دستگاه     بازفرآور  به    يکه    ضدعفونی و    پاکسازيکمک 

 شده است.  ی ها طراحآندوسکوپ

  کنند. که دستگاه را آلوده می ايهزند  هايارگانیسمتعداد  :3زیستیبار  

بیولوژیکال یا اندیکاتور  مقاوم که   ییایباکتر  ياسپورها  يحاو  یشیآزما  يها ستمی س   :زیستی  اندیکاتور 

 هند. دارائه میاستریلیزاسیون  ندیرا در برابر فرآ یمقاومت مشخص

 
1Reprocessing  
2Sterilizer  
3Bioburden  



 ترجمه حمید زارع    سیوناستریلیزانماي راه

 
٩ 

 Translated by JAM Sterilization Reaserch Inst. Iran (Hamid Zare)   است  دانتشار کلیه مطالب این کتاب به هر نحو با رعایت ذکر منبع آزا

   
 

  ر یی اساس تغشده را بر فیتعر  ش یاز پ  ر یچند متغ  ای   کی   رییکه تغ  ی شیآزما  يهاستمی س  :ییایم یش  اندیکاتور 

 ). رنگ  رییتغ عنوان مثال،(به  د ندهنشان می استریل از قرار گرفتن در معرض  یناش   یکیزیف ای ییایمیش 

ن  گام  ن یاول  :پاکسازي از  یآلودگ   یک یزیحذف ف  يبرا  ازیمورد  غبار و ،  یمواد خارج  ناشی  این  .  خاك  مانند 

  ی کند تا دستگاه پزشک حذف مینیز  ها را  سمیکروارگانیو م ی دفعمواد مانند خون، ترشحات،  ی مواد آلمرحله، 

 . د کنآماده استریلیزاسیون یا  ضدعفونی  يبرارا   و ابزار جراحی

 ناخواسته.  ای یبا مواد مضر، بالقوه عفون  دارجان ایجان یاجسام ب ی آلودگ :یآلودگ

، فرآوري بیشتر،  کاربردبراي ایمن کردن زا از اجسام يماریب  يهاسمیکروارگانیو م جرمحذف   :ییزدایآلودگ

بهداشتی و درمانی انتشار  مراکز استریلیزاسیون  و  ضدعفونی   يهادستورالعمل. (هاآنکنار گذاشتن   ایاستفاده 

 ). CDC[، 2008[ هايماریاز ب يریشگیکز کنترل و پامر یافته توسط

تواناپاك  ايماده  :ندهی شو  مواد  که  براي    ییکننده  مواد  بنفوذ  آب  افزا  جرمو    یچرب   هیو تجزآلی  ه   شیرا 

 است.  نده ید شوپاکسازي موثر مستلزم استفاده از موادهد. می

تعریف که    ییایمیش   یعامل  :کنندهعفونیضد شرایط  ب  ،شده در  کشتن  به    ي هاسمیکروارگانیم  شتریقادر 

ي  ها سمیکروارگانیبردن م نیاز ب  يماده برا  نی. ابردرا از بین نمی  ییایباکتر ياسپورها  الزوم، اما  استزا  يماریب

ب   روي توصیسطوح  برنده  معادل شود.  می  ه یجان  بین  غشا  روي  موجود  يهاسمیکروارگانیم  از  و   ي پوست 

 شود. می ده ینام یا گندزدا سپتیکآنتی، یمخاط

  ن ی اممکن است  .  کمتر   خطراتسطحی با زنده به    يهاسمیکروارگانیکاهش تعداد م  يبرا  ي ند یفرا  :ضدعفونی

 . منجر نشود ها روسیواز  یها و برخونی، پرییایباکتر  ياسپورها به غیرفعال شدن ند یفرا

 به ذرات کوچک. هاي آلودگی  توده هیتجز :4ش راکنپ

 
4Dispersion   
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 . کنواختیبا توزیع بزرگتر به ذرات کوچکتر   ی چرب  يهابولوگل هیتجز :5سازي ونیامولس 

بدن    هايماندا  ای  اتحفریکی از  وارد    ایرا سوراخ کند    یمخاط  يغشا  ایکه پوست    ی: هر روشیتهاجم روش

 . از طریق جراحی است ها اندام ایها ها، حفرهشامل ورود به بافتروش   نیشود. ا

تنها  تولیدکننده براي استفادهی که توسط  اقالم  ریسا  ای، ماده  اسباب، دستگاه،  گونه ابزارهر  :یپزشک  دستگاه

انسان    نقص  ای  بیآس   )جبران خسارت   ای(کاهش    ای، نظارت، درمان  يریشگی، پصیتشخدر جهت    یبیترکیا  

 اند. ساخته شده

 یگروه ایو کنترل عفونت  يریشگیپ می توسط ت نظارتی صورت گرفته ند یفرا :یبر انطباق و اثربخش نظارت

اندازهمشابه   با    زانیم  گیريبراي  اسیاست  انطباق  در  فعال  نیمندرج  بررسی   ت یسند.  به  و    طیمح  نظارتی 

.  خواهد پرداخت جامعه  بهداشتی و درمانی    يهاطیدر مح  زاتیتجه  ییزداآلودگیمربوط به    يندهایفرآ  چنینهم

 . خواهند شد ارائه  رانیمد ها به  سیاستارتقاء مطابقت با  يبرابازخوردهایی  همچنین 

 . یکبار مصرف یانشده استفاده  ، د ی دستگاه جد  :یاصل  دستگاه 

شده در طول    يآوراساس اطالعات جمعبرمحصول را  نظر  مورد  تیفیکه ک  توزیعی  مستی س   :يپارامتر  توزیع

 . کند تضمین می يپارامتر توزیعمربوط به  GMP6شرایط و مطابق با الزامات خاص  دیتول ند یفرا

عفون  :ونیپر به  یکوچک   ینیپروتئ  یواحد  انظر میکه  باعث  قابل شکل    یاسفنج  يهایانسفالوپات  جادیرسد 

از    واناتیاز ح  ی عیوس   فیهستند که در ط  يانادر و کشندهو  یتنورودژنرااختالالت  موارد،    نیشود. اانتقال می

 مقاوم هستند. استریلیزاسیون و  ضدعفونیفرایند در برابر به شدت دهند و رخ می هاجمله انسان

ارز  يبرا  يابرنامه  :تیف یک  نیتضم و  خدمات  يهاجنبه  کیستماتی س   یاب ینظارت  مثالبه  ؛مختلف   ،عنوان 

 . تیفیک ياستانداردها تیرعاتضمین 

 
5Emulsification  
6Good Manufacturing Practice   
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 شده.  فیاساس مشخصات تعرنمونه بر  شیبا آزماو پایش    ي نگهدارياز استانداردها  ستمیی س   :تی فیک   کنترل

  است که قبال   یاصل   ابزار   شده،  مجدد  استریلمصرف    کباری  ابزار   :شده  مجدد  استریلمصرف    کباری  ابزار

استریلیزاسیون تحت    ي دیگرماریب  يبرا مجددنوبتی   کی  ها هدف استفاداستفاده شده است و ب  ماریبیک    يبرا

 قرار گرفته است. بیشتر   د یو تول

مجدد    هاستفاد  یتقابل  با  هآلود  یدستگاه پزشک   يسازآماده  يمراحل الزم برا  تمامی  :مجدداستریلیزاسیون 

کاربرد   امورددر  م  نینظر.  آزماپاکسازيشامل  توانند  یمراحل  بستهيعملکرد  شی،  زدن،  يبند ،  برچسب   ،

 د. ن باش   استریلو  ضدعفونی

 کند. صابون میتولید  محلول در آب   يهایاز چرب که معموال ییایمیش   يند یفرآ :7سازي صابون

نظر گرفته شده  عمل در کی یدر ط ماریب کی يبرا ایاستفاده  کباری يبرا تنهاکه  ابزاري مصرف:  کباری  ابزار

 است. 

ها و  روسیجمله واز  زنده  يهاسمیکروارگانیاز مسازي جسم  يعارراي  که بمعتبر    يند یفرا  :استریلیزاسیون 

 . شود ) استفاده میهاونیاما نه پر( ییایباکتر ياسپورها

 د. شومیآلودگی نفوذ  باعث افزایش یکه با کاهش کشش سطح یعامل :(روکنشگر)  کتانت اسورف

 حفظ ذرات نامحلول معلق در آب.  :ونیسوسپانس

برا  یروش   :یسنجاعتبار آوردن،  هب  يمستند  تفس  ثبتدست  ن  جینتا  ریو  ا  يبرا  ازیمورد   که نکته    نیاثبات 

 . خواهد پرداخت  یپزشک لیوسا ریابزارها و سا مستمراستریلیزاسیون و  ضدعفونیبه    مورد نظر ند یفرآ

 . الزامات مشخص مبنی بر برآورده شدن ین یشواهد ع  هارائ قیاز طرتأیید   :دییتأ

 
7Saponification  
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با مواد  داراي سازگاري بیشتري  شده  سبکموجود در آب سخت. آب    يهاونیحذف کات  :8آب   سازي سبک

 دهد. می شیرا افزا زاتیو تجه یکشو طول عمر لولهاست  نده یشو

   

 
8Water softening  
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 قدمه م

م صدها  جهان    درنفر    ونیلیساالنه  مراقبت  يهاعفونت  ریتأثتحتسطح  در  اجتناب    ی بهداشت  يهاقابل 

بیمارستانیعفونت( می)  HAIs9    ،هاي  تعرندیگقرار  عوامل  از    دهی چیپ  یبیترک  ریتأثتحت  HAI  هکنند نیی. 

و    یبهداشت  يهاکارکنان مراقبت   يرفتارص  ایها، سازمان و دانش، نقرساختیها، زاستیدر س   خألهاي موجود

ها و بهبود  وهیش   نیدانش، بهتر  ق یاز طر)  IPC10و کنترل عفونت (  يریشگی پ.  دارندقرار    مار یعوامل مرتبط با ب

 است.  یو کارکنان بهداشت مارانی به ب HAIاز  ی ناش   بیاز آس  يریجلوگ  به دنبال  هارساختیز

وسا  زدایی آلودگیو  ستریلیزاسیون  ا و  بس  ،یپزشک  لیابزارها  پرا    مهمی  ار ینقش  ایفا ها  HAIاز    يریشگی در 

دد  مج  هاستفاد  یتقابلبا    اءیاش   معیوب  ضدعفونیو    یجراح  يابزارها  وبیمعاستریلیزاسیون  . در واقع،  کند می

  مچنان ه  چندبار مصرف   زیالیهمود  يهاو دستگاه  یمراقبت تنفس   يها، دستگاهیآندوسکوپ  يهاجمله دستگاهاز

 منابعداراي    يهاطیاز مح  ياری، در بسنید. عالوه بر انشومیمنجر    HAIد و به  ندهرخ می  طیاز شرا  ياریدر بس

استفادمحدود وسا  ه،  از  نامناسب  روش  کباری  ی پزشک  لیمجدد  و  است  معمول  و    پاکسازي  يهامصرف 

هستند،    دهی چیپ  زداییآلودگیو  استریلیزاسیون    يندهای. فرآندستی و استاندارد ن  یکاف  ابزارها  نیا  زداییآلودگی

زب تجهرساختیه  و  و  ن دارنیاز    یخاص   زات یها  تصحیح  د  جمع  مرحله  ن یچند مستلزم  ،  ابزارها  يآورازجمله 

  ي هاروش  نی. همچنباشندمی  درمانی   ها در سراسر مرکزآن  ع یو توز  ره ی، ذخاستریل مجددتوسط واحد،    افتیدر

 . اي برخوردار هستند اهمیت ویژهاز نیز  زاتیتجه  حیعملکرد صح یابیارز يبرا تیفیکنترل ک

  و ضدعفونی   استریل  يهاروش  ای  ابزارهاي تهاجمیمجدد از    هاستفاد  يهاوهیاز ش   یناش   يهاHAI  نیترعیشا

با    يها، عفونتHIV، عفونت  Cو    B  تی، هپات)SSI11(  ی محل جراح  يهاعفونتنامناسب شامل     سوند مرتبط 

 . هستند  یتنفس هاي و عفونت مربوط به دستگاه یعروقکاتتر و  يادرار

 
9associated infections-careHealth   

10nfection prevention and controlI  
11Surgical site infections  
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،  یکروب یمدر مورد گسترش مقاومت ضد  یآگاه  شیگسترده و افزا  يهااپیدمیاز    یناش   ر یاخ  داتی دنبال تهد   به

.  اندپرداختهها  وهیو بهبود ش   IPC  يهارساختیز  تیتقو   در جهت منابع  و اختصاص    شتر ی توجه ببه  کشور    ن یچند 

اراهنماي فعلی این حوزه است که به  مهمی  ار یبس  بزار،  در مورد    ی و کارکنان بهداشت  رانیمد   ییراهنما  در 

ن  يهارساختیز روش  ازیمورد  آلودگوماستریلیزاسیون  استاندارد    يهاو  و    ی پزشک  يهادستگاه  زدایی یثر 

 ی مراکز بهداشتاستریلیزاسیون   يکامل راهنما یروزرسانو به، اصالحات راهنما هنسخه از کتابچ نی. اپردازدمی

تنگاتنگ    يهمکار  محصولو  دهد  را ارائه می  2009در سال    نکیمراتوسط سازمان بهداشت پان  منتشر شده

جهان جهان  نهاددر    IPC  یواحد  بهداشت  پان  ،یسازمان  بهداشت  گروه  نکیمراسازمان  متخصصان    یو  از 

  . است  یالملل نیب
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 سازمان بهداشت جهانی  استریلو  ضدعفونی  کارگروه 

پانفعلی    راهنماي بهداشت  به    در  )PAHO12(  نکیآمرسازمان  دستورالعمل پاسخ  خدمات  بخش  در    فقدان 

سیلویا  دکتر هاي  کامال مطلع به نام  توسط دو همکار  ) و متوسطپایین  درآمد  با    يکشورها  يبرا ژهیوبه(  استریل

  ر یناپذ یخستگ  یبه شکلاست که    آمدهتحریر در  به رشتهاندراده استمپلیوك  آکوستا گناس و دکتر والسکا دي

کار  هیته  يبرا کرد  PAHO/WHO  ي سند  انداهتالش  در    ن ی.  جهان  ک ی نزد  ي همکارطی  راهنما  واحد    ی با 

 هه است تا دامنقرار گرفت يبازنگر) مورد  WHO( یسازمان بهداشت جهان ستادهاي و کنترل عفونت  يریشگیپ

اجراي ناکافی آن بسط    ای)  SSD(  خدمات استریل بخش    فاقد   يشناختن کشورها  ت یبه رسم  ی جهان  به حوزهآن  

ا  یابد.  استانداردهارهنمودهایی    هارائ  ،راهنما  نیهدف  بهبود  جهت  مراکز   تمامیدر    استریلخدمات    يدر 

 سراسر جهان است.   یبهداشت يهامراقبت 

تجربه و دانش گسترده در ارتباط    و داراي  ی پزشک  ابزارهاي   استریل  هحوز  المللیبین گروه از متخصصان  کار  نیا

 است. مناسب تشکیل شده  خدمات استریل  جیو نتا ندهای، فرانیبا قوان

  

  

  

  

  

 
12Pan American Health Organization  



 ترجمه حمید زارع    سیوناستریلیزانماي راه

 
١٦ 

 Translated by JAM Sterilization Reaserch Inst. Iran (Hamid Zare)   است  دانتشار کلیه مطالب این کتاب به هر نحو با رعایت ذکر منبع آزا

   
 

  استریلیزاسیون   عمومی   يهاجنبه

  بعد ه مرحل هانداز هر مرحله به زدایی و اهمیتآلودگیبارز   يهایژگیوه دهند نشان یی زداحیات آلودگی ه چرخ

  ن ی ، تضمخطر  یاب یدهد: ارزرا شرح می  خدمات استریلمهم    یژگیسه و  ،بخش  نی). ا1(شکل    از خود است

 د. نپرداز می خدمات استریلخاص  يهابعد به جنبه يها. بخشطیمح پاکسازيو  تیفیک

 

 زدایی حیات آلودگی  ه. چرخ1  شکل

 

 2004، وزارت بهداشت، انگلستان، )١٣HBN13(  13  بهداشتساختمان   ادداشتی: منبع

  

   

 
13١٣Health Building Note   
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 ت یف یک نیتضم

 قدمه م

باالیی    استریل  ن یمأت  ه مرحله از چرخ  هر اهمیت  امناسب    هاستفاد  يبرااز    ی ابزار پزشک   /   از دستگاه  منیو 

  ه از مراحل چرخ  ک یخطا در هر  وقوع  است.    برخوردار   یجراح   ه مجدد در طول مداخل  ه استفاد  یتقابلبا    استریل

 . منجر شودو کارکنان    مارانیجان بو به خطر افتادن    زحمات زیاد هنگفت،    يهانهیبه هزتواند  زدایی میآلودگی

  ي ضرور  ، و کنترل يچارچوب مستندساز  هکنند ارائه ت یریمد  ستم ی س ) /  QA14(  تیفیک نیتضم  ستمیس   وجود

بسته به  ها  ؛ پروندهاست  مجدداستریلیزاسیون    هاعتبار هر مرحله از چرخمستلزم تأیید    تیفیک  نیاست. تضم

 شوند. می يسال نگهدار  پنج تا هر کشور معموال یو قانون  یالزامات پزشک

 ت یف یک  ت یری مد  يها ستمیس  ضروري براي   عناصر 

 : بر بگیرند دررا   ریز يهاجنبه  د یبازدایی  آلودگی  همراحل چرخ تمامی :نگهداري سوابقو    ي مستندساز

 یشخص  یحفاظت زاتیتجه )PPE15  (ریز واحدهاي يبرا  )  بخش بهPPE دینمراجعه ک زین :( 

ماسک محافظ، ،  کاله مناسب: روپوش ضد آب،  )CSSD(قسمت کثیف واحد  ابزار  پاکسازي واحد   -

 . بادوام يهابسته، دستکشجلو کفش 

 . بدون پرز   زی، لباس تمکاله مناسب:  )CSSD(قسمت تمیز واحد   يبند ، مونتاژ، بستهیبازرسواحد   -

، دستکش مقاوم کاله مناسب، زیتم یونیفرم: ) CSSD(قسمت استریل واحد استریلیزاسیون  واحد  -

 . در برابر حرارت، کفش بسته

  ییایمیو ش هاي بیولوژیک اندیکاتور يها: استفاده از کنترلاستریالیزر نظارت بر . 

 
14uality assuranceQ  
15Personal protective equipment  
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 با  شده  فرآوري  یدستگاه پزشکتطابق  از    نانیاطم  يبرا  يپارامتر  توزیعمحصول:    استریل  توزیع  اریمع

 معتبر.  ند یفرا  يپارامترها

 شوند.  ي) نگهداریقانون   همدت زمان الزم (دور   يو براشده  مستند   دیبا  ها تیفعال  تمامی: مستندسازي 

 قابلابزار    ی ابیرد نیاز  در صورت  تا    پیگیريو    ی ابیرد  يبرا  يوتریکامپ  ای  یدست  روشی :  ی ابیرد  تیو 

 . شودفراهم  CSSDاپراتور  تا مار یاز ب یابیامکان رد ،ابزار جراحیفراخوان 

 شدهاستریلابزارهاي  انتقال و يسازرهذخی . 

 ها و قراردادها. ، برنامههنگهداري پیشگیران يهاروش 

  بندي و پایشبسته وادم ای يرو رییتغ يهااستیاستانداردها و س. 

 زدایی آلودگیو کنترل عفونت در مرکز  يریشگیپ : 

 بهداشت دست  -

- PPE 

 ي لباس و بهداشت فردکد  -

 منیاسریع و دفع  -

 دهی حوادث و گزارش -

 پسماند تیریمد  -

 حرکت هوا  صیبا استفاده از تشخ هیکنترل تهو شیآزما -

 یطیمح پاکسازي -

 ). د ی مراجعه کن OH&Sها (به بخش هیها و رواستیس  ):OH&S16(  یشغل  یمنیو ا  بهداشت 

 ). دینجعه کرامبخش آموزش به ( ی و خارج یکارکنان داخل  :تعلیمو   آموزش

 هستند يضرور  ازیمورد ن فیانجام وظا يمهارت براخواندن و نوشتن و ، سواد  سواد عددي . 

 
16Occupational health and safety  
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  د. ن نظر گرفته شوکارکنان در پیشرفتکمک به  يموثر و مناسب برا یابیو ارز یآموزش  يهابرنامهباید 

نکته    ن یتضم  :خطر  تی ریمد سراین  خطاها  و  حوادث  انطباق،  عدم  بررسییشناسا  یعاکه  ارزی،  و    ی ابی، 

 شوند. می سازيمستند

 تیفیک تیریمد  يهاستمیارتباط با س  :ییو اروپا  المللیبین ياز استانداردها   یآگاه

 المللیبین  هايسازمان استاندارد  )ISO17  :()١٣٤٨٥ )٢٠٠٣ISO     ي ها ستمی، س یپزشک   يهادستگاهبه  

 است. مربوط  ی و الزامات اهداف نظارت تیفیک تیریمد 

 . د ن ریگقرار می یسررها و کارکنان بخش مورد بهیرو، هاوريفرآ ،آنطی  که در   يادوره بازرسی  :بازرسی

  مد می  بازرسی توسط  مراقبت  یشخص   ا یبخش    ریتواند  مرکز  در  توسط    ای  ی بهداشت  يهامستقل 

 انجام شود. تعریف و  ی محل یدولت يهاسازمان

 

 باشد؟ يشامل چه موارد   د یبا تیف یک نیتضم

 QA ستم ی س  کی  يسازادهیشامل پ QA است  شناخته شده 

 آموزش  و منابع 

 ها هیها و روسیاست 

 زداییآلودگیو  استریلیزاسیون  زاتیمنظم و اعتبار تجه خدمات 

 مار یب شگر تااز پرداز ی و پزشک وريفرآ يهادستگاه پیگیري تیو قابل یابردی 

  د ی تول هشرایط بهینالزامات )GMP :( 

 قضاییهاي احتمالی محافظت در برابر دعوي  -

 مخاطبین و واحد هاي همجوار نظیر اتاق عملاعتماد  شیافزا -

 
17ards OrganizationInternational Stand  
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 مستمر  یابیارز -

 خطر  یابیارز -

 مداوم خطرات  رفعو   یابیارز -

  هستند  يدرك و همکار هپایخدمات موفق بر . 

 مثبت:  آوريفر 

 مسائل به عنوان چالش و نه مشکل  هفراهم کردن امکان مشاهد  -

 سرزنش  ينه فضا ،یتیو حما يریادگینقش ایجاد  -

 سنجیاعتبار

  . شود میعمال  ا  یپزشک  يهادستگاه  مجدداستریلیزاسیون  ي  هاهیرو  ای  زاتیدر مورد تجه  معموال  یاعتبارسنج

دارد و در هر بخش مربوطه    ازین  QA  هاز برنام  یعنوان بخشاعتبارسنجی  به    زداییآلودگی  ههر مرحله از چرخ

بررس  گرفتقرار    یمورد  درخواهد  حقیقت  که  یحال .  که    رفتهیپذ این  است  خدمات    يهابخش  تمامیشده 

  ، سند   نیا  از   هدف  ؛ ستند ی ن  سنجی اعتبار  يباال  ياستانداردها   نیابه    یابیقادر به دست)  SSD(استریلیزاسیون  

 است.  بهترین روش  دستیابی به

 جادیا  :است   يزیربرنامه  براي بهبود آن از طریقخاص    ياوهیبه ش   ند یفرآسیستماتیک  شامل انجام    یاعتبارسنج

آنالیز  منابع و    يازهایرد، ن  /  رشیپذ   يارهایمعداراي    سنجیاعتبار  يها، پروتکلي موقتهاستی لو چک  هابرنامه

 . خطر
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 استریلیزاسیون   ي هاروش  ی اب یارز

  ي نصب و نگهدار   تیفیک( ١٣٤٨٥ISO 20)  EN19(  یی ) و هنجار اروپایعموم  تیفیک( ٩٠٠١ISO 18  ياستانداردها

  سات یس أ ت  يرا برا  وضعیتبهبود  منجر به  مراحل  هدایت  خود و    ستمی س   ارزیابیامکان    ،)ی محصوالت بهداشت

شود    نیضمت SAL  [6-10[استریلیزاسیون    نانیسطح اطم نیاز است کهاستریلیزاسیون  . در مورد  د نکنمی  فراهم

شده و مطابق  نییتع  ش یبا توجه به مشخصات معتبر از پ یخدمات ایمحصول  به تولید  استریلیزاسیون   ندیتا فرآ

 . منجر شود شده نییتع یفیک يهایژگیبا و

قرارگیري نگام هبه » باید  استریل « ی، دستگاه پزشک٤٦٠٠١EN 21 ١٩٩٧٣ ییاستاندارد اروپااساس بر:  توجه

  د. ) دست یاب cfu( کلونی  هدهند لیواحد تشک SAL 6-10به در فرایند اعتبارسنجی 

 

الزامات را  یکی استانداردها ١٣٤٨٥ISO  جی از  ادار  GMPو    )CMS22اروپا (  يمرکز  د ی تول  ي،    ي غذا و دارو  هو 

)FDA23( االتیا ) متحدهUS( ، است. شده ذکر معتبر  يندهایاستفاده از فرا  

 استریلیزاسیون   ند ی فرآسنجی  اعتبار

حی  اطرآن    يبرای که  الزامات،  ند یست که فرآین امر امستند اکامال  معتبر و    دییشامل تأ  یاعتبارسنج  ند یفرا

در  تنها  » استریل« ه با کلم  یمحصول بهداشت يگذار، برچسباستریلیزاسیونکند. در مورد برآورده میرا  شده 

 معتبر استفاده شده باشد. استریلیزاسیون  ندیفرآ نوعی مجاز است که از شرایطی 

 باشد:  ریشامل موارد ز دیبا سنجیاعتبار

 
18: ٩٠٠١EN ISO  الزامات تی فیک تیریمد  يهاستم یس . 
19European norm  
20 ٢٠٠٣:١٣٤٨٥EN ISO   هاي پزشکیتبعیت قانونی براي دستگاه  –هاي مدیریت کیفیت سیستم  
21 ١٩٩٧:٤٦٠٠١BS EN   ٩٠٠١مشخصات اعمالISO   هاي پزشکی  ي دستگاهبراي تولید کننده 
22Central Manufacturing Standards  
23Food and Drug Administration  
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  نصب (صالحیتIQ24(  

 یات یعمل ت یحصال )OQ25(  

 وريفرآ ایعملکرد  ت صالحی )PQ26( 

 يسازمستند 

 کی ولوژیکروبیعملکرد م ت یصالح )MPQ27(  

 ها یو گواه سنجیگزارش اعتبار 

دما،    يصورت مستند نشان دهد که پارامترهاتواند بهمیبه روش بخار  استریلیزاسیون    ند ی، فرآبیترت  نیا  به

  ی موفق متوال   ه شده توسط سه چرخنییمعتبر تع  يپارامترها  هدر محدود   ند یفرا  حاصل در طی زمان و فشار  

 . اند هبود

مستندسازهب  يبرا  يند یفرا  ):IQنصب (  ت یصالح و  آوردن  نصب    شواهد   يدست  و  شدن  فراهم  بر  مبنی 

 . 28طبق مشخصات آن  بر زاتیهتج

IQ  مشخصات    بر اساسها  اند و عملکرد آننصب شده  یکاف  ه انداز  به  زاتیتجهاست که  نکته    نیا  د یی شامل تأ

 است.   منیا ،اعمال شده در هر کشور يو استانداردها تولیدکننده

 : انجام شوند د یبا ریز اقدامات

   هوا  حی نصب صحاعتبارسنجی برق،  بخار،  آب،  تهو  ياتصاالت:  غ  هیفشرده،  ارهیو    دیی تأ  ند یفرا  نی. 

 د. ن و مقررات مربوطه مطابقت دار تولیدکنندهمختلف با مشخصات  يکند که پارامترهامی

 استانداردها اساسبر زاتیتجهمختلف   یتیامن يعملکردها حصحی  اعتبارسنجی کارکرد . 

 
24Installation qualification  
25Operational qualification  
26Performance or process qualification  
27Microbiological performance qualification  
28 ١١١٣٩ :٢٠٠٦ISO/TS   واژگان  - یبهداشت يهامحصوالت مراقبت  يسازاستریل  
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 ی کاربر فن   ينصب، دفترچه راهنما  يهارنامهشامل ب یکاف  یمستندات فنبودن دستگاه به  مجهز    د ییأت  

 . رهیو غ یاتیعمل /

شده  نصب زاتیبر عملکرد تجه  یشواهد مبن يدست آوردن و مستندسازهب ند یفرا):  OQ(  یاتیعمل   تیصالح

عملکرد    دییشامل تأامر    نیآن. ا  یات یعمل  يهاروش  ر ق بمنطب  هاستفادبه هنگام  شده  نییتع  شیاز پ  هدر محدود

اندازه)  تولیدکنندهشده توسط  مشخص (تعریف  ه صحیح و در محدود و کنترل مختلف دستگاه    يریگعناصر 

قرار گرفتن آن در  دما در محفظه و    عی توزیکنواختی    د یی تأدیگر شامل  ، هدف  نی. عالوه بر ااست   استریالیزر

در   هدف نیبه ا یابیدست يبرااقدامات زیر کشور است.  ياستانداردهااساس برشده  نییتع يپارامترها همحدود

 : الزم هستند خألشیوکالو پات

 ی و کنترل یمیعناصر تنظ ونیبراس کالی 

 ء خال شیبا آزما ايهچرخ انجام 

  29ک ید يبا آزمون بوو ياچرخهانجام  

   تمام نقاط محفظه   یی مشخصات دمادست آوردن  هبراي ب  یخال   هدر محفظ  ی دماسنج  شیسه آزماانجام 

 : ثقلی یا گرویتیاتوکالو  يبرا

 ی و کنترل یمیعناصر تنظ ونیبراس کالی 

   تمام نقاط محفظه   یی مشخصات دمادست آوردن  هبراي ب  یخال   هدر محفظ  ی دماسنج  شیسه آزماانجام 

هنگام مواجهه  به  آن    نانیاطم  تیاستحکام و قابل  باید  است که   ندیفرا  قیدق  م یاز تنظ  مهمی   همرحل   نی: اتوجه

  نشان داده شود.  ویسنار  ینبدتر با

 

 
29Dick-Bowie  



 ترجمه حمید زارع    سیوناستریلیزانماي راه

 
٢٤ 

 Translated by JAM Sterilization Reaserch Inst. Iran (Hamid Zare)   است  دانتشار کلیه مطالب این کتاب به هر نحو با رعایت ذکر منبع آزا

   
 

عملکرد تجهیزات بر  بر نصب و    یشواهد مبن  يدست آوردن و مستندسازهب  ند یفرا  ):PQعملکرد ( تیصالح

مطابق با   ی محصولتولید  جه یشده و در نتنییتع شی از پ يارهایمع ربق بطنمستمر م  یات یعمل يهاطبق روش

 مشخصات آن. 

اتوجه فرآ  تیقابل  یی،نها  همرحل  نی:  دق ند یتکرار  برا  طیو شرا  قی، آموزش  از  ياپراتورها  يالزم  جمله  آن، 

  کند. می یبررس اجرایی را و  یقطع يکار يهادستورالعمل

نقاط   تمامیدست آوردن مشخصات دما در  ههر نوع بار و ب يبرا یدماسنج شیبا انجام سه آزما ند یفرآ تیفیک

 شود. نشان داده می کیهر 

 استریالیزرها   ي اسنجی باره اعتبار

.  حائز اهمیت است )  وجود دارد  یآلودگ   احتمال وقوعکه    يدر موارد  ژهیونقاط (به  تمامیدر    ند یفرآ  اعتبارسنجی

بازرس پاکسازيموارد شامل    نیا بار  يبند ، بستهی،  اندسته  هاي جراحیپک  هیو تخل  گذاريو  پارامترها   نی. 

 د. قرار گیرن یبررس مورد  کاربر  سطتو  د یبا  یاب یارز يارهایشوند و مستندات معمی د ییتأ PQتوسط 

 و مواد   کی تکن

نظر گرفته  در در طی آن    دیبا  ریز  يهاجنبهو    ند نک   کمک می استریل    فرایند   افزایش کیفیتبه    مستندسازي

 د: ن شو

 چمبر استریالیزر در داخل  ابزارها تیموقع 

  ابزار  بنديبستهنوع 

 شده انتخاب سیکل 

 استریل شده ابزارهاي  هتخلی  هنحو 

  سه نوبتی تکرار 

 یزاسیون استریل  اعتبارسنجی  ي اجزا



 ترجمه حمید زارع    سیوناستریلیزانماي راه

 
٢٥ 

 Translated by JAM Sterilization Reaserch Inst. Iran (Hamid Zare)   است  دانتشار کلیه مطالب این کتاب به هر نحو با رعایت ذکر منبع آزا

   
 

 بازرسی

مستندسازمایشن  يبرا  ند یفرا  نیا تأ  ي،  بربا    زاتیتجهمطابقت    د یی و  اجرایی  و    ی طراح  اساس مشخصات 

  . طراحی شده است نصب در محل استفاده، به دنبال  خاص آن   یفن يهایژگیو

 عملکرد   کنترل

استریل    يراب  ها راآن  یی ، تواناCSSDاستریالیزر و بقیه ابزارهاي واحد    ی نیدهد که بازبنشان می  ند یفرا  نیا

 د: ن شو  نیاز است کنترل  ریکرده است. موارد ز د یی تأ رابراي استفاده  قابل قبول ابزارهاي کردن

 زات یتجهکالیبراسیون  یگواه  

 زات یتجه ی اثربخش اتشآزمای 

 زات یتجه يعملکرد روال بر  نظارت 

  عادي در روال  رییتغ  شناساییدر صورت  اعتبارسنجی 
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 سنجی اعتبار يها و روشاستریالیزرها    انواع 

 با حرارت خشک استریلیزاسیون    ند ی فرآاعتبارسنجی  

  سنجی اعتبار  ند ی. فرادیحاصل کن  نانیاطمبا حرارت خشک    یزاسیوناستریل  از کافی، ایمن و موثر بودنبایستی  

و  ه یک شکل  ب  شهی روش هم نیکند که امی نیبا حرارت خشک تضم استریلیزاسیون شواهد نشان دادن  يبرا

با استفاده  استریلیزاسیون    يشده برانییتع  شیاز پ  يپارامترها  ، تضمین شود. هدفانجام می  کسانی  یتیفیبا ک

 . استاز حرارت خشک 

 و مواد   کی تکن

توسط کاربر است. عالوه بر  حداقلی    ی ابیارز  يارهای معن مراحل و  ه کردشامل برآورد  ندیفرآ  نیا  یاعتبارسنج

  را در طی آن   ریز يهاجنبه باید که کنند کمک می ند یفرا نیدر ا یمنیاز ا ییباال  هدرجبه ، شواهد مستند  نیا

 : داشتدر نظر  

 د. ن شو  د یی تأ  د یبا هی(ولتاژ)، ساختار، ابعاد و تهو یکیالکتر سات یس أ : تزاتیتجه تیفیک 

 OQ  :ي نگهدار  يهاعملکرد و دستورالعمل  راهنمايطبق  بر    زاتیتجه  ياجزا  که تمامی  هتکن  نیا  د ییتأ  

رائه شده  ا  یشده و خدمات فن  نیگزیقطعات جا  نیترجی از را  یگزارش   د ی طور مشابه، بابهکنند.  عمل می

  شود.  هیته

 PQ  :ها، انواع مواد (مقدار ، انواع بارها و ثبت آن يبند شده، انواع بستهنییتع  یکیزیف  يپارامترها  د ییتأ

هاي اندیکاتور  يبراها  تاز ثب  یکاف  هآن و استفاد  تیداخل محفظه و ظرفدر  مواد    دمانی و حجم)، چ

 . ییایمیش 

 با بخار استریلیزاسیون    ند ی فرآ  اعتبارسنجی

قرار   بررسیمورد  ند یفرآ یو اثربخش  ي، سازگاریمنیا نیبه منظور تضم  د یبا حرارت مرطوب با استریلیزاسیون

  که   خواهد کرد   ن یبا حرارت مرطوب تضماستریلیزاسیون    نشان دادن شواهد  يبرا  سنجی اعتبار  ندی. فراردیگ
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شده  نییتع  شیاز پ  يپارامترها، تضمین  شود. هدفانجام می  کسانی  یتیفیو با ک  شکل  ه یکب  شهیهم  فرایند 

 . استبا استفاده از حرارت مرطوب استریلیزاسیون  يبرا

 کرد.  فیتعر PQو  IQ ،OQبا   ها را به شکل توضیح داده شده در باالاعتبارسنجی نیاتوان تمامی می

IQ:  تج  دییشامل تأ بر    زاتیهنصب کافی  ایمن بودن عملکرد آن  استانداردهاو  سازنده و    ي طبق مشخصات 

 د: ن انجام شو د یبا  ری. اقدامات زاست اعمال شده در هر کشور 

 هوا  حی نصب صح  اعتبارسنجی برق،  بخار،  آب،  تهو  ياتصاالت:  غ  هیفشرده،  ارهیو    دیی تأ  ند یفرا  نی. 

 د. ن مختلف با مشخصات سازنده و مقررات مربوطه مطابقت دار يکند که پارامترهامی

   منتشر شده.   يطبق استانداردها  بر  زاتیمختلف تجهامنیتی    يعملکردها  حصحی   عملکرداعتبارسنجی 

 امر    د ییتأ فناین  راهنما  يهابرنامه  ؛است  ، مجهزیکاف  یکه دستگاه به مستندات    ي نصب، دفترچه 

 . رهیو غ یاتیعمل / یکاربر فن

OQ:    و در    یدرست به  استریالیزرو کنترل مختلف    يریگاست که عناصر اندازه  موضوع  نیااعتبارسنجی  شامل

توسط  مشخص  همحدود توزنکته    نیا  د یی تأ  هدف دیگر،کنند.  عمل می  تولیدکننده شده  دما در    ع یاست که 

 ن یبه ا  یاب یدست.  باشد میکشور    يشده توسط استانداردهانییتع  يپارامترها  ه محدودو در    کنواختیمحفظه  

 : استخالء  شیاتوکالو پ يبرا  ریمراحل ز مستلزم انجام هدف

 ی و کنترل یمیعناصر تنظ ونیبراس کالی 

 ءخال شیبا آزما ايچرخه انجام .  

 ک ید يبا آزمون بوو ياخهانجام چر 

   نقاط    ی در تمامیی  مشخصات دمابراي بدست آوردن    ی خال  هر محفظد   ی دماسنج  شیسه آزماانجام

 محفظه 

 گراویتی  اتوکالو  يبرا
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 ی و کنترل یمیتنظدرجات   ونیبراس کالی 

   تمامیی  مشخصات دمابراي بدست آوردن    ی خال  چمبرر  د  ی دماسنج  شیسه آزماانجام نقاط   یدر 

 چمبر 

PQ: تلفات موردي  دما، فشار و  يکه پارامترها پردازداعتبارسنجی این موضوع میو  يمستندسازبه روش  نیا

قرار داشته    ی مل  يشده توسط استانداردها  ف یتعر  ي ارهایدر مع  استریلیزاسیون  ندیفرآایجاد شده در طی بار  

  تمامی  ییهر نوع بار و بدست آوردن مشخصات دما يبرا یدماسنج شیبا انجام سه آزما ند یفرآ تیفی. کباشند

 شود. نشان داده می کینقاط هر 

 و مواد   کی تکن

 انجام شود:  ریز هايمولفه تیفیک د ییبا تأ دیبااعتبارسنجی  نیا

 شامل خود ساختار، ابعاد کنترل آب و هوا  یکیزیف  هد. منطقن شو د یی تأ  دیبا تأسیساتوضعیت    .طیحم

آب    یسخت باید به    کیدرولی هدر مورد تأسیسات  فشرده است.    يبخار و هوا  ه نصب شد   يهاو شبکه

منبع  خود  ي، نصب رویحفاظت لیولتاژ، وسا الزم است که یکیالکتر سات ی. در مورد تاس توجه داشت

 د. نشو  تیرعا بخار تیفیو ک

  ک ی در نزد  هی، ادغام و تهویکیزیف  ياز جمله سازگار(  شود د یی تأ د یساختار نصب اتوکالو با :زاتتجهی  

 . ) يبه منظور سهولت در نگهدار زاتیو تجه وارهاید ن یاتوکالو، و حداقل فاصله ب يدرها

 OQ.  شده، اطالعات    ضیقطعات تعو  نیترمتداول  ثبت  نیو همچن  یاتیعمل  يوجود دفترچه راهنما  د یبا

 شود.   دییتأ زاتیعملکرد تجه مدرك گواهیو  ی فنی خدمات ثبت

 PQ.  ن یی تع  یکیزیف  ي. پارامترهاردیقرار گ  یابیمورد ارز  ییو کارا  یاثربخش  یاب یبا ارز  دیبامورد    نیا  

داخل  در  مواد    دمانیو حجم)، چ  تیها، انواع مواد (کم، انواع بارها و ثبت آنيبند شده، انواع بسته

  د ییأت   دیبا  یی ایمیو ش   اندیکاتورهاي بیولوژیکال  يبرا  هاتاز ثب  یکاف  هآن و استفاد  تیمحفظه و ظرف

 . وند ش 
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  بیولوژیک   يهابا کنترلمتعاقب  کامل    هچرخو سه    کی د  يبوو  شیآزما  هسه چرخ   باید   خالء  پیش  ياتوکالوها  در

 کرد.  یو با بارها بررس  یسه روز متوال  یطرا در   ییایمیو ش 

و    ریاست که تعم نیا ت شایع مشکال  ی از کیانجام شود.  یخال  هبا محفظ دیبا  گراویتی يهااتوکالو درآزمایش 

و    زاتیتجه  یخراب ن براي  د منتظر مانرویه،    نیترجی شود و راانجام نمی  آالت نیماش   يرو  رانهیشگیپ  ينگهدار

 شود. می هیتوص زاتیتجه  یاز خراب يریجلوگ يبرا انهیسرویس منظم حداقل سال. متعاقب آن استاقدام 

  )ETO(   د یا اکس  لن ی توسط اتاستریلیزاسیون   اعتبارسنجی  

تر ذکر  که پیش  QAبخش  به  و ارائه شود (  نییتع  ETO  ياتوکالوها  هايتولیدکنندهتوسط    د یبا  یاعتبارسنج

 ). جعه کنید رام شد،

 و مواد   کی تکن

 انجام شود:  ریعناصر ز تیفیک د ییبا تأ دیبا اعتبارسنجی نیا

 نیاز شامل خود ساختار، ابعاد کنترل آب و هوا و    یکیزیف  هد. منطقن شو  د ییتأ  د یبا  تأسیسات  .طیحم

محیطی به سمت خروجی گازهاي  استخراج  براي  این،است.    به نصب  بر  تاس   عالوه  مورد    سات ی در 

 . ی توجه داشتحفاظت  لیوسا و ولتاژبه   ی باید کیالکتر

  ادغام و تهویکیزیف  ياز جمله سازگار(  شود  د یی تأ  دیبا  استریالیزر ساختار نصب    :زاتتجهی در    هی، 

وجود   .ي) به منظور سهولت در نگهدار زاتیو تجه وارهاید ن یب هاتوکالو و حداقل فاصل  يدرها  کینزد

 ده در محیط نیز باید تأیید شود. ن باقیما ETOگیري مقدار دستگاهی براي اندازه

 OQ.  راهنما  دیبا تعو  نیترمتداول  ثبت   شامل  ی اتیعمل  يوجود دفترچه  اطالعات    ضیقطعات  شده، 

 د. ن شو  دییتأ زاتیعملکرد تجه مدرك گواهیو  ی فنی خدمات ثبت
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 PQ.  شده،  نییتع  یکیزیف  ي. پارامترهاردیقرار گ  یابیمورد ارز  ییو کارا  ی اثربخش  یابیبا ارز  د ی بامورد    نیا

داخل محفظه در  مواد    دمانی و حجم)، چ  تیها، انواع مواد (کم، انواع بارها و ثبت آنيبند انواع بسته

 . وند ش   د أیی ت دیبا یی ایمیو ش  اندیکاتورهاي بیولوژیکال يبرا هاتاز ثب یکاف هآن و استفاد تیو ظرف

 د. ن شو  د یی و با بار تأ یسه روز متوال  یطدر   ییای میو ش زیستی  يهاکامل با کنترل هچرخ سه نیاز است که  

 دروژن ی ه دی پالسما پراکس  سنجیاعتبار

 و مواد   کی تکن

 انجام شود:  ریعناصر ز تیفیک د ییبا تأ دیبا اعتبارسنجی نیا

 نیاز شامل خود ساختار، ابعاد کنترل آب و هوا و    یکیزیف  هد. منطقن شو  د ییتأ  د یبا  تأسیسات  .طیحم

محیطی به سمت خروجی گازهاي  استخراج  براي  این،است.    به نصب  بر  ت   عالوه  مورد    سات ی س أدر 

 . ی توجه داشتحفاظت  لیوسا و ولتاژبه   ی باید کیالکتر

  ک ی در نزد هیتهو، ادغام و یکیزیف يجمله سازگاراز ( شود  دییتأ د ی ساختار نصب اتوکالو با  :زاتتجهی  

   .ي) به منظور سهولت در نگهدار زاتیو تجه وارهاید ن یب هاتوکالو، و حداقل فاصل يدرها

 OQ.  راهنما  دیبا تعو  نیترمتداول  ثبت   شامل  ی اتیعمل  يوجود دفترچه  اطالعات    ضیقطعات  شده، 

 شود.   دییتأ زاتیعملکرد تجه مدرك گواهیو  ی فنی خدمات ثبت

 PQ.    ر  یکیزیف  يپارامترها  ی ابیارز  يبراباید ا  زپردازنده یاز  بر  عالوه  شود.    ه بست  نوعی ،  نیاستفاده 

  ی نیس   کیشامل  بسته   نیشده است. ا  هیخاص ته ییایمیو ش   اندیکاتورهاي بیولوژیکال  يبرا یشیآزما

شود.  ختم می اندیکاتور دو  هر  يحاوو بسته اي هانتشار محدود است که به محفظ ه با دهان ی کیپالست

می  ییایمیش   اندیکاتور پراکسنشان  که  چرخ  يضرور  ی بخش  عنوانبه  دروژنیه  دیدهد    ه از 

نوار  بیولوژیک   اندیکاتور وارد شده است.  استریلیزاسیون    همحفظبه  استریلیزاسیون     ي کاغذ   يشامل 

 است.  ®Tyvek هبستدر  Niger هواریت Bacillus subtilis  اسپور ١٠^6 يحاو
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  و کنترل   ییایمیو ش   بیولوژیک  اندیکاتوربا  متعاقب  کامل    ه چرخو سه    ی شیآزما  هبا بست  د یبا  یکیزیف  يپارامترها

 د. ن شو  د یی تأ ر با باهمراه  و  یسه روز متوال  یط  در

 ها تمامی دستگاه  سنجیاعتبار  ي هاتیفعال   هخالص

 عملکردي چند   سنجیاعتبار میت ایجاد  

 الزامات تعریفریزي رویکرد و برنامه 

 ندها یفرآ فیو توص ییشناسا 

  مورد نظر هجیو نت ند یفرآ يپارامترهامشخص کردن 

  ی اصل سنجیاعتبارطرح ایجاد 

  سنجی اعتبار يها و ابزارهاروشانتخاب 

 سنجی اعتبار  يهاپروتکل جادای 

  انجامIQ ،OQ  وPQ جیو ثبت نتا 

  ستمر مفرایند  هايکنترلتعیین 

 يادار د یی از تأ نانیو اطم ییگزارش نها هیته 

 ندیکنترل مستمر فرآ هارائ 

 علیم و ت یآموزش  هبرنام جادیا 

  انجام شود؟ باید در چه زمانی استریلیزاسیون اعتبارسنجی  

 اول  د یبااستریلیزاسیون    عتبارسنجیا از  انجام    ياصورت دورهبهسپس  استفاده و    نیقبل  انجام شود؛ 

 شود. می هی توصاعتبارسنجی بار در سال کیحداقل 

 پس که  است  آزمازاتتجهی  نصب  از  الزم  فن   یش ی،  خدمات  و  مرکز  کارکنان  توسط    ی مشترك 

 انجام شود.  تولیدکننده
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 دی بااین آزمایش کنند و کار می ی درستمشخص به طیدر مح زاتیکند که تجهمی د یی تأ شیآزما نیا  

 تکرار شود:  در شرایط زیر

  ب آسیتعمیر 

 يو نگهدار ریتعم  اتیعمل انجام 

  ي بند مواد بستهاصالح 

  بار   بترکی توجهقابلاصالح 

 استریلیزاسیون و   ییزدایدر آلودگ  خطر   تی ریمد

ارز  آنالیز،  ییشناسامنظور  به    خطر   تیریمد    ر یبه مسائل ز  کند وعمل می  CSSD  يندهایخطرات فرآ  ی ابیو 

 پردازد: می

 گیرد صورت میها اساس آنبرارزیابی و بررسی خطرات  که  ییارهایمع فیتعر 

 خطر  ی ابیارز يهاروش 

 خطرات در مورد   يریگمیتصم هايتیمسئول 

 از خطر يریشگیپ يبرا افتهیمنابع اختصاص  نیتأم 

 دهی شده (گزارش یی در مورد خطرات شناسا یو خارج یارتباطات داخل ( 

 خطر   تیریکارکنان اختصاص داده شده به مد  ت یصالح 

  ه شود (چرخنظر گرفته میدر  داوم، اجرا، نظارت و بهبود م يزیرمستمر برنامه  ند یعنوان فرابه  خطر  تیریمد 

 ). اقدام» -یبررس -انجام-يزیربرنامه« نگیدم
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 اقدام» - یبررس-انجام-ریزيبرنامهدمینگ «  ه . چرخ2  شکل

 

 استریل خدمات  در   خطر  ی اب یارز

 ی پزشک  زات ی تجه

  ي برا  ازیمورد ن  ییزداآلودگیسطح    نییتع  يبرااستریلیزاسیون  و    ضدعفونی،  هاي میان پاکسازيدرك تفاوت

 مهم است.  ار یبس  خاص  یدستگاه پزشک هر

 ییزدا ی. سطح آلودگ1  جدول 

ها  سمیکروارگانیتعداد مپاکسازي، . یمواد خارج ایمواد بدن، گرد و غبار  ی کیزیف حذف   پاکسازي 

  ضدعفونی در حال  تماس بهتر با سطح    نید، بنابرادهمیرا کاهش    آلودگیهمچنین  و  

دهد.  سطح را کاهش می  يرو   جرمت  یثبتو خطر  د  کنمیرا ممکن  استریلیزاسیون    ای

غ  آلودگیحذف   ماد  رفعالیخطر  تکث  ییایمیش   هکنند ضدعفونی  هشدن    ر یو 

فرآوري    يالزم برا  زانیبه مشیء   یدهد. حذف آلودگمیکاهش  نیز  ها را  سمیکروارگانیم

  ] ١١١٣٩ ISO/TSمورد نظر. [ هاستفاد ای شتریب
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نجام  مضر نبوده و ا یسالمت يکه برا یها در سطحسمیکروارگانیم حذف  ایبردن  نیب از  ضدعفونی 

  . یستن ییایباکتر ياسپورها بیشامل تخر الزوم  ند یفرآ نیاست. ا آن ایمن

 . ییایباکتر يجمله اسپورهاها، ازسمیکروارگانیحذف کامل م ای بیتخر  استریلیزاسیون 

 زنده  يهاسمیکروارگانیبودن از م  يعار تیوضع:استریل

برا  ند یفرآ:استریلیزاسیون استفاده  مورد  محصول    يعار  يمعتبر  از کردن 

  زنده.  يهاسمیکروارگانیم

  

امر   نی. اددامورد استفاده قرار را  یسطح آلودگ نییتع يبرا خطر یابیارزتوان می، فیتعار نینظر گرفتن ادر با

مورد   یدستگاه پزشک  يبند دسته يبرا  د یبا  ستمی س   نیشود. اشناخته می»  30لدینگ اسپا يبند طبقه«عنوان به

 ي برا  ازیمورد ن  مجدداستریلیزاسیون    ينظر و سطح بعد   مورد  هبا توجه به استفاد)  RMD31مجدد (  هاستفاد

 . رود  کاربهمجدد  هاستفاد در جهت RMD يسازمنیا

RMDشوند:  بنديطبقه  ریبه شرح ز د یها با 

  بحرانی 

 بحرانی  مهین 

 بحرانی  ریغ 

   

 
30Spaulding classification  
31eused medical deviceR  
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آلودگی.  2  جدول  استفاد  زات ی تجه  یمحلزدایی  سیاست   بندي طبقه  اساس برمجدد    هقابل 

 لدینگ ااسپ

آلودگی  بندي خطر طبقه زدایی سطح 

  پیشنهادي 

تجهیزات نمونه از  هایی 

  پزشکی

  باال (بحرانی) 

مواردي که شامل ایجاد سوراخ در  

پوست یا غشاي مخاطی یا ورود به  

  هستند استریلبدنی  هحفر

، ایمپلنت / پروتز،  ابزارهاي جراحی  استریلیزاسیون 

سرنگ،  هاي  اندوسکوپ سخت، 

  سوزن 

   بحرانی)(نیمهواسطحد

تماس با غشاي مخاطی   اشیاء در 

  یا مایعات بدن 

اندو  (سطح باال)  ضدعفونی تنفسی،  هاي سکوپتجهیزات 

لگن، غیرتهاجمی،  ظرف  منعطف 

  گیري ادرار نمونه

  بحرانی) پایین(غیر 

  اشیاء در تماس با پوست سالم 

  کاف فشار خون، گوشی پزشکی   پاکسازي (پاکیزگی ظاهري) 

  

س   ياتوان مجموعهمی  سپس براواز  را  استفاده    نییتع  ياالت  مورد  کرروش  ادمطرح  از   امر  نی.  استفاده  به 

  مجدد استریلیزاسیون  يامکانات موجود و زمان در دسترس برا / ، منابعشیء ي، تحمل گرمایپزشک زاتیتجه

 دارد. بستگی  
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 روش مورد استفاده   جاد ی. ا3جدول  

  ارزیابی که باید انجام شود   پرسیده شوند سواالتی که باید 

  ی غیرتهاجمی است آیا دستگاه  . هدف دستگاه چیست؟1

 مجدد استریلیزاسیون  هاي  دستورالعمل.2

  تولیدکننده 

در تماس با غشاهاي مخاطی، پوست، مایعات بدن یا 

  مواد عفونی بالقوه 

آلودگی  2جدول   سطح  ارزیابی  نیاز  به  مورد  زدایی 

  کرد کمک خواهد 

داراي    CSSDآیا امکان پاکسازي مناسب وجود دارد و    وجود دارد؟   مجدد استریلیزاسیون  امکان  .  3

شیء  استریلیزاسیون  منابع موجود براي پاکسازي و  

  هست؟ 

. آیا منابع و امکانات مورد نیاز براي پاکسازي، 4

محلی بهاستریلیزاسیون  یا    ضدعفونی  صورت 

  در دسترس هستند؟ 

موارد در دسترس. در صورت امکان به دلیل بررسی  

زدایی  فقدان منابع / امکانات در مورد سطح آلودگی

  مورد نیاز مصالحه نکنید. 

مانند   يبه بخش مرکز  فرآوري  يرا برا  آنتوان  یم  ایآ  . در چه زمانی به دستگاه نیاز خواهد بود؟  5

CSSD    استفاده    د یبا  ایارسال کرد   فرآوري در محل 

آ ب  يبرا  یکاف  يهادستگاه  ایشود؟   مارانیتعداد 

  دن وجود دار آنبه    مند ازین
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  استریلیزاسیون آالت  نیماش  ا ی  زات ی تجه

 ي هادستگاه  تا از فرآوري صحیح  رند یقرار گ  یابینظر عملکرد مورد ارز  از  د یبااستریلیزاسیون    زاتیتجه  تمامی

 است:  يضرور موارد زیراز  نانیاطمحصول . حاصل شود  نانیاطم حیدر دستگاه صح  یپزشک

 فرآوري  زاتیمناسب از تجه ياستفاده و نگهدار 

 مجدد استریلیزاسیون در حال  یپزشک  يهادستگاه يمناسب برا يهاچرخه 

  فرآوري  زاتیو استفاده از تجه ياندازنصب، راه يسازنده برا يهادستورالعملرعایت 

 آالت نیماش یا عدم عملکرد  یدر صورت خراب  فرآوري نیگزیجا  يهاروش هارائ 

 مناسب ریزي برنامهبا   و هرانیشگیپ يو نگهدارمنظم  سرویس  بودن دسترس  در 

رد.  اگذ سر بخطر را پشت  تیریمد   ضروريعناصر    ییشناسا  يبرا  الزم   يهاآموزش  د یبا  CSSD  ری، مد نیبر ا  عالوه

گارانتی    دیبا  ز ین  ی محل  میت انداختن  خطر  به  بدون  جزنی  تعمیرات  انجام  و  مشکالت  شناسایی  مورد  در 

  . د و تعلیم مناسب قرار بگیرآموزش تحت   تولیدکننده
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  ها کننده  ضدعفونی  - هاي شستشو  ماشین  يخطر برا   یاب یاز ارز  ي ا. نمونه3  شکل

  

  

  هاي کنترل / تست ها و بررسیروش

SAL  شود.  می  فی تعراستریلیزاسیون    ندیتحت فرآقرارگیري  واحد پس از    کیبودن    استریلعنوان احتمال  به

ام  مورد نظر انجاستریلیزاسیون  دستیابی به سطوح    نییتع  يبرا  ییهاشیآزمادستگاه،  استریلیزاسیون  پس از  

  د. ن شومی

  

  

  

  

 ها و کاربرد آن  سنجیاعتباري  هايریگو اندازه  زداییآلودگی يندهایاز فرآ  ي ا. خالصه4  جدول 
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  شود؟ گیري میچه چیزي و در چه زمانی اندازه  فرایند 

و  :روزانه  پاکسازي  شوینده  مواد  از  استفاده 

  کننده ضدعفونی

شیء کنترل  :  هر  با  پاکسازي  نتایج 

  بصري یا با استفاده از تست پاکسازي

کننده با  ضدعفونی  ه استفاده از ماد:روزانه  ضدعفونی 

  کننده ضدعفونی ه ماد pHغلظت، دما و 

  زمان مواجهه:  هر بار

هاي سازاستریل

  شیمیایی 

فرآوري   ،  زیستی  اندیکاتور:هر 

شیمیاییاندیکاتور   اندیکاتور ،  هاي 

  فیزیکی

  هاي خارجی اندیکاتور:شیءهر

مرطوب  گرماي 

هاي سازاستریل(

  بخار) 

نفوذ بخار    يبرا کید  يبوو  شیآزما:روزانه

بارها پ  يدر  (اتوکالو  خالء)  شیمتخلخل 

هل لومن    يابزارها  يبرا  کس ی(تست 

هفته  یتوخال هر  وجود.)  صورت  در   ،

  دیکن زیمحفظه را تم

فرآوري ،  زیستی  اندیکاتور:هر 

شیمیاییاندیکاتور شدن  هاي  برآورده   ،

 PQپارامترهاي فیزیکی در هر 

  هاي خارجی اندیکاتور:هر شیء

 ي نگهدار

  شوند  ضیتعو  ای / وشده کنترل   مجدداستریلیزاسیون  زاتیتجه  هتوافق با سازند طبق   دیکه با یو قطعات زمان

 اهداف راهنما: ي. برادیمشخص کن را

 بحرانی   آالتنی ماش  تمامیمحدود بر   هرانیشگی پ فنی کنترل: ماه 6 هر ●

 سنجی اعتبارگسترده به دنبال  فنی کنترل : ساالنه ●
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بر  یآالت ماشین  تمامی بحرانبه  خطر  تیریمد   آنالیزاساس  که    اي هبرنام  بهشوند  می  بنديطبقه  یعنوان 

هاي دستگاهبخار و    يها، ژنراتورهاسازاستریلمانند  (   دارندنیاز    ضیو تعو  يو نگهدار  ریتعم  اي برايیافتهازمانس 

 . )کنندهضدعفونی  –شوینده 

 بازرسی

  المللی بینو   یمل  ياستانداردها  اساسبراستریلیزاسیون  تمامی فرآیندهاي    ياز اجرا  نانیحصول اطم  به   بازرس

استریلیزاسیون    يو استانداردها  یمحل  يهاانطباق با روش  یبررس بازرسی شامل  از    کند. بخش مهمیکمک می

  است.  ندهایبهبود فرآ شنهادیو پ

 

 CSSDدر  یانسان  يروین 

 کارکنان   سطوح

 تعلیم و   آموزش

شناخته  مجزا    یعنوان تخصصبا درآمد باال به  يکشورها  بیشتر در    زدایی» آلودگیعلوم  «  ا ی  خدمات استریل

متوسط    پایینبا درآمد    يدر کشورها  CSSD.  اندشده پرستارهمچنان  تا  مراتب  دارد  يتحت سلسله  و    قرار 

 شود. گرفته می رنظدر اتاق عمل هاينقشجموعه  اي از مهمیعنوان ضمبه

  که شوند  می  تیریمد عمل  اتاق  تخصص در    صالحیت و  يدارا  ياها توسط کارکنان حرفهCSSDاز    ي اریبس

ي  از کشورها  ياریدر بسروش همچنان    نی. اندهایفرا  ایها  ستمی نه س اند،  ها آموزش دیدهرویه  هزمیندر    اساسا

 . است  جیرا ،خدمات استریل يبرا ی انسان يرویساختار ن  ای یشغل  ریمس فاقد 

زدایی  آلودگیعلوم    هزمیندر    هینظر از آموزش اول، صرفCSSD  رانیکه مد   شودحاصل می  یزمان   تیوضع  نیبهتر

آموزش بگیرنمجدد    تحت  از شخص. صرفدقرار  هر سطحCSSD  هکنند مدیریت  نظر  با  ی،  کارکنان  از   د یاز 
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الزم   وظا  انجامدر  صالحیت  باشندشده  فیتعر  ف یشرح  برخوردار  همبراي خود  به    ه برنام  وجود ،  لیدل  ن ی. 

باشد و عملکرد اپراتورها    یخاص   یاساس   میمفاهشامل   د یبا یدرس   ریزيهاست. برنام  يورضرتعلیمی و    یآموزش

 يهاشرفتی ها، بلکه پوهینه تنها ش   منظم  یروزرسان شود. به  یاستانداردها بررس  نیاساس ابر  د ی و سرپرستان با

 شود.  ی معرف CSSDکارکنان  هب  د یبا  نیز يو فناور زاتیتجه د ی جد 

 

در    کهنیمگر ا  ،مشارکت داشته باشند   ی پزشک  لی کردن وسا  ز یدر تم  یدمات شود که کارکنان خنمی  هیتوص

  منتقل شده باشند.  CSSDو به ساختار کارکنان باشند  کرده   افتیدر یگواه ،باشند   دهی آموزش داین زمینه 

 

 

 نشان داده شده است.   ریدر ز یستگی از سطوح شا يانمونه

 

 یلی و مدارك تحص طیشرا

 رستان یدب هاتمام دور ی: گواهيسطح ورود اپراتور

  مقدماتی  WFHSS(دوره آموزش استریل  پایه CSSD یدرس  هبرنام  لی: تکمهدو سال هآموزش دید اپراتور

د  ای  اپراتور آموزش  تکمپنج  هدیسرپرست  استریل    CSDD  یدرس  هبرنام  لیساله:  آموزش   WFHSSدوره 

  متوسط  

  شرفته ی پ  WFHSSدوره آموزش استریل    CSDD ی درس   هبرنام  ل ی: تکمریسطح مد  ایسال آموزش   8از   شبی

 

  ی محل  یبهداشت  يهاحال، مراکز مراقبت نیا. باخود باشند  يکار  هدرج  واجد شرایط متناسب با  د یبا  کارکنان

حاصل    نانیاطم  یآموزش   هو از مطابقت برنام  رند ینظر بگسطح کارکنان را در  يبرا  ازیمورد ن  يهایستگی شا  د یبا

  د یکنند. بادست آورده و حفظ میهت خود را بی، صالحمجدداستریلیزاسیون دخیل در کارکنان عمدتا «کنند. 
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  ی ستگ یاز شا  نانیاطم  يبراصالحیت    يادوره  یابیآموزش مداوم ارائه شده در فواصل منظم و ارز  مانند   يند یفرآ

  در صورت وجود  32» .شوندمداوم مستند  ها و تعالیمها، آموزشيریگجهت  و تمامی مستمر وجود داشته باشد 

موسس  يهادوره مراقبت شناخته  اترسمی  مرکز  کارکنان  ا  به  د ی با  یبهداشت   يهاشده،    ق یکار تشو  نیانجام 

 شوند. 

 ی لی و مدارك تحص  ط ی. شرا5جدول  

  دوره  مدرك   سطح

 CSSD هدرسی پای هبرنام  گواهی اتمام دبیرستان   اپراتور سطح ورودي

 CSSDدرسی متوسط  هبرنام    سرپرست 

 CSSD ه درسی پیشرفت هبرنام    مدیر

 

 CSSD  ه یپا  یدرس  ه برنام

  زات ی، تجهماریخود، بموجود براي  از خطرات    د یبا  یپزشک  زاتیتجه  مجدداستریلیزاسیون  بخش  کارکنان    تمامی

از آموزش کارکنان  یبخش د ی معمول با يهاوهیش  ای استاندارد  یاطیمطلع باشند. اقدامات احت طیو مح یپزشک

 شود.  يریبدن جلوگ عاتیخون و ما افراد با همواجهد تا از نباش 

 33اهداف 

 خدمات استریل  هیبا اصول اول خدمات استریل  رانیاپراتورها و مد  ییآشنا 

 
در  یبحران مهیو ن یبحران یپزشک لیوسا يسازضد عفونی و استریل  ،يپاکساز يبرا یعمل يهادستورالعمل  نی. بهترا یکلمب شی تیوزارت بهداشت بر 32

-Best/٢٠١١/http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year :در آدرس یقابل دسترس .٢٠١١ BC ی مقامات بهداشت

practice-guidelines-cleaning.pdf ) .2015آگوست  20در  یبررس(  
  2015آگوست   20در  یبررس .http://www.sun.ac.za/uipc .ی جنوب يقای. آفرتاون پ یو کنترل عفونت، دانشگاه استلنبوش، ک يری شگیواحد پ 33
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 و کاربرد    یبهداشت  يهادر مراکز مراقبت   ضدعفونی و  استریلیزاسیون  از درك اصول    نانیاطم  حصول

 در محل کار 

 خدمات استریلدر   لیادامه تحص يمناسب برا يانتخاب نامزدها 

 استریلخدمات   هزمیندر  جدید    یشغل ریمس جادیا 

 محتوا 

 انتقال  يهاها و راهکروبی، انواع ميولوژیکروبیبا م  ییآشنا 

 مربوط به کار روزانه  خدمات استریل در  خطر  یابیارز انجام 

 خدمات استریلر  دانتقال  و  یاز انتقال کل يریجلوگ ابزارهاي 

 ت یو اهم معنا - ی پزشک لیوسا پاکسازيو  زداییآلودگی 

 خطر  یاب یاز ارز ی عنوان بخشبه پاکسازي يهاروش  یابیارز 

  يبند ، مونتاژ و بستهیبازرس )IAP34 (خطر  یاب یاز ارز یعنوان بخشبه  

 روش  نیو بهتر یپزشک يهادستگاه ییایمیش   ضدعفونی 

  دها» یو نبا دهای، «باستریلیزاسیونااصول 

 کننده  ضدعفونیدستگاه  هیو تخل يرذابارگ 

 سنجی اعتبار يهاو روش زاتیتجه  د یخر 

   CSSD  آموزشی   ه برنام

 اهداف 

  استریلیزاسیون  و  زداییآلودگیسترده از اصول  گ و  قیعمو درك دانش نمایش 

 
34Inspection, assembly and packaging  
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   ا  ی نیبال  زاتیتجهاستریلیزاسیون  و    ییزدایبهبود آلودگ  يبرا  یت یرمدی  سطح  درکار   من یبه منظور 

 ماران یب يبرا هاآن  هاستفادساختن 

  مار یاز بهبود مراقبت از ب نانیو اطم خدمات استریلبهبود 

 از  آموزان برتر دوره  مدرك معادل. دانش  ا ی  پلمید  قیاز طر  خدمات استریلدر    یشغل  يریمس  جادیا

 وارد شوند خدمات استریل تیریدر مد  CSSD هشرفتی پ هدوربه تا  بود خواهند    برخوردارفرصت  نیا

 محتوا 

 ریمتشکل از مد  می یتوسط ت یی زداآشنایی با آلودگی CSSD  مهندس یک و 

 استریل  هعرض هچرخ دقیق  یابیو ارز یبررس 

 ی ک یزیف ضدعفونی يهاروش 

 ی منیو ااصول  تیاز رعا نانیاطم در جهتکارکنان  يکنترل عفونت برا یکل میمفاه 

 عمومی   هو سوء استفاد هاستفاد - ضدعفونی 

 ضدعفونی و   یواحد آندوسکوپ 

  ساز استریلدستگاه  ی جمله طراحاستریلیزاسیون، ازدر مورد  دقیقدانش 

 با حرارت استریلیزاسیون  نیگزیجا يهاروش 

 مصرف طبق دستورالعمل استفاده ( کباری محصوالت از مجدد هاستفادIFU35(  

  ک یزیف -استریلیزاسیون  کینتیس  

 نقل وو حمل يبند بسته  

 يپیگیر تیو قابل یابیدر 

 سوابق  يو مستندساز  نگهداري - يو نگهدار شی، آزماسنجیاعتبار 

  المللی بیناستانداردها و منابع 

 
35instruction for use  
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 يافراخوان دسته - يمطالعات مورد 

 ي وربا بهره  ییآشنا 

 شرفته یپ CSSD  یدرس  ه برنام

  اهداف 

 ی تیریمد  دگاهی از د استریلو  زدایییآلودگخدمات و گسترده در مورد  قیعمو بینش دانش  نمایش 

 از بهبود مراقبت از    نانیو اطم  خدمات استریلپروژه به منظور بهبود    تیریو مد   ستمی س   انجام آنالیز

 مار یب

 محتوا 

 يدر مورد استانداردها قیبحث عم ISO 

 ر ییتغ تیرمدی 

 دهایها و تهد نقاط قوت، ضعف، فرصت  آنالیز - يرهبر يهاسبک  )SWOT36 (  

  ي وربهره تیریمد 

   ،امکانات موجود  ي سازنهیبه - تیفیک ت یریو مد  نیروي انسانیطرح بخش 

 ی مال تیرمدی  

 یاطی احت هبرنام  

 قیعم سنجیاعتبار    

  انتشار محصول روش 

 ت یفیک يکتابچه راهنما ياجرا هارائ 

  ران یمد  نقشایفاي 

 
36hreatsTpportunities and Oeaknesses, Wtrengths, S  
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 کارکنان   نسبت

دارد    ار یبستفاوت  و تعداد کارکنان    ساختار   ه محاسب   ه در مورد نحو  یدستورالعمل شفاف  چ یو هنوز هزیادي 

تعداد کارکنان بر اساس دو   يخام برا  يهابا مثال  حدوديحال، محاسبات  نیانسبت کارکنان وجود ندارد. با

 . هستند ریپارامتر ز

  هر کارمند.  يه ازادر سال بمورد  3000  -مشاور  هايدوره ای ات عملی تعداد 

  خودکار،    ي شستشو  يندهایفرآود  جدر صورت و.  فرآوري شده )  یعمل (جراح اتاق    يهاینسی  تعداد

 خواهد بود. در سال  ی نیس  2000- 1500هر  يبرا ي حدودي، یک عضو کارکنانراهنما

 و حرکت ط  همطالع  ،گردی  روش پ  یعی وس   فی زمان  (از  یدگی چیاز  واحد    RMDها  تا    ی ن یس   ایساده 

استریلیزاسیون    يکار برا  قهیدق  10عنوان مثال  ، بهد ی کن  نییرا تع  نیانگیها است. م) و تخصصدهیچیپ

  قه یدق 300،000=  30،000عنوان مثال بهضرب کنید؛ در ماه استریلیزاسیون   تعداد در آن را . مجدد

را تعیین    و سپس سطح کارکنان  یانهماه  فتیش  625=    8بر   میساعت = تقس  5000=   60بر    می= تقس

 . کنید 

 در خدمات  مرکز    یمال   يگذارهیبه سرما  یانسان   يرویسطوح نCSSD    در صورت استفاده دارد.  بستگی  

ارائه  نیز    مصرف   هو کارکرده، خدمات نقط  ز یتم  زاتیحمل تجه  يعنوان باربر برابه  CSSD  ياز اپراتورها

 د. شومی

از   ياحال، نمونهنیا. باهستندمتفاوت  کیاند  گرید  ستم یبه س نسبت   ستمی س هر مربوط به ساختار  يهاهیتوص

کوچکتر   يهاCSSDدر  آموزش    ریو مد   تیفیک  یابی ارز  ریمد   نشان داده شده است.  4در شکل    یساختار اساس

 بزرگتر دو پست جداگانه هستند.  CSSD که دردرحالیباشند،   یبیترک ی پست توانند یم

نظارت    ستگاهیا  ایدر آن منطقه    کارمشغول به  يکنند و بر عملکرد اپراتورهاکار می  ی فتیش   صورت به  سرپرستان

د  این احتمال وجو است، اما    ز یو مناطق تم  آلودهمناطق    يناظر برا  ک یحداقل  الزامات شامل  . حداقل  دارند

 باشد.  ازین  يشتریببه تعداد  بزرگتر  يهاCSSDدر دارد که 
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 CSSDاز ساختار کارکنان در   يا. نمونه4  شکل

 

مرکز بهداشت  استریلیزاسیون    هیدشوار است. در مورد ناح  CSSDکار در    يبرا ازیمورد ن  کارکنانتعداد    محاسبه

بر تعداد و استفاده از پرسنل    يادید. عوامل زن شوانجام می  ینیتوسط کارکنان بال  معموال  فی، وظا)PHC37(  هیاول

 . اند هذکر شد  ادامهها در از آن ی د که برخنگذار می ریتأث CSSDدر 

 

 ي کار  ط یکار و مح  گردش 

د. تعداد پرسنل  نگذار می ر یاستفاده از زمان کارکنان تأث نیبر تعداد کارکنان و بهتر  يکار و گردش کار طیمح

 دارد.  یبستگ یمختلف يبه پارامترها  فتیدر هر ش   ازیمورد ن

 گذارد. می  ریساعت تأث  24ها در  شیفتبر تعداد کارکنان و تعداد    اتاق عملو    هاعمل   کارکرداوج    زمان 

 
37 Primary health centre 
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 ها کمتر باشد،  ابزارعمل. هر چه تعداد  ستی هر ل يموجود برا يهاو دستگاه یجراح  ياهینسی  تعداد

  از ین  يشتری کارکنان ببه    زید و نه تنها در طول روز، بلکه در شب نن اجرا شو  يشتریب  يهاچرخهباید  

 خواهد بود. 

 روز و شب    يهافتیشوند، ش منتقل می  یطوالن   يهادر مسافت  فرآوري  يبرا  یجراح  يهاینسی  اگر

کارداراي   ببودخواهند    یمشابه  يبار  در  مختلفیتخصص  یجراح  يدارا  يهامارستانی.  انواع  از   ی، 

 . شوند مجدداستریلیزاسیون  د یها بااز آن يشتری تعداد ب د و احتماالن وجود دار  یپزشک يهادستگاه

   



 ترجمه حمید زارع    سیوناستریلیزانماي راه

 
٤٩ 

 Translated by JAM Sterilization Reaserch Inst. Iran (Hamid Zare)   است  دانتشار کلیه مطالب این کتاب به هر نحو با رعایت ذکر منبع آزا

   
 

  SDCS (38(  خدمات استریل  بخش 

 مقدمه 

تمام   GMP؛ هستند  GMPکنترل تحت ی تخصص اریو بس يضرور  يندهایفرآ ،استریلو  زدایی آلودگی خدمات 

استریلیزاسیون  توسط آن    ی پزشک  يهاتمام دستگاه  ی نیست که مصرف  کبار یاقالم    دکنندگانیتول يبراکشورها  

یا باید  می  مجدد ا  یمکان  CSSD.  شوند   مجدداستریلیزاسیون  شوند  توسط  قاضا محور  ت  سیسرو  نیاست که 

تمام عملکردهاارائه می  طیواجد شرا  هد ی کارکنان آموزش د  ي معتبر و کدها  يندهایآن توسط فرا  يشود و 

 . شوند اداره می المللیبینو  یمل  يبر استانداردهامبتنی   هشد شناخته  یعمل

 که ن یمگر ا  ،شوند می  یتلق  منیا  ریو غ  ستند یقابل کنترل ن  CSSDخارج  در    استریل شدهجراحی    ابزارهاي

  د. ن شوجرا ا CSSD سطح افراد حاضر در هم هد ی آموزش د کامالتحت نظارت کارکنان  ندهایفرا نیا

  

مجدد و    ه، قابل استفادشده  مجدداستریلیزاسیون  ،  منیا  ی پزشک  ابزارهايفراهم آوردن    ،CSSD  هیاول   هدف 

و    زیالی، دهی، تغذ ییسرپا  ی، جراحژهیو  يهامراقبت مناطق  ها،  است که در بخش  ینیاقدامات بال  يبرا  تهاجمی

 د. ن شوانجام می ی آندوسکوپ

  ی پزشک   لیوسا  ع یو توزاستریلیزاسیون  ،  بنديبسته،  زداییآلودگی،  پاکسازي،  افتیدر  ،CSSD  یاساس  نقش 

کننده  ضدعفونی –شستشو   يهادستگاهمانند (  مجدد استریلیزاسیون    زاتیها مجددا در تجهدستگاه  ن یاست. ا

 ماران یمتقابل و عفونت در ب  یاز آلودگ  يریشوند و به منظور جلوگمی  ي طور معمول نگهداراستریالیزر که بهو  

  CSSDدر  شاغل  و آگاه    ده یدنان آموزشوجود کارکامر با    نی. ارندیگمورد استفاده قرار می  اند) اعتبارسنجی شده

مد ریز د  CSSD  رانینظر  و آموزش  کنترل    سکیر  تیریمد   يهاياستراتژ  شود کهاي محقق میدهیمجرب  و 

 ). 1(شکل    کنند و اجرا میکرده را درك  تیفیک

 
38le Services DepartmentThe Steri     
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 خدمات استریل واحد    ساختار 

CSSD  خدمات تا محل    ه ارائ  محل  ه و فاصل  حمایت آنمورد    ات ی، تعداد عملتیجمع  هانداز  بسته به   تواند یم

اساس حجم  طرح بر  نیترو مناسب   نیثرترومکه  شود  می  هیشود. توص  میتنظ  یمختلف  يهايکربند یپ  با  استفاده

امدشوانتخاب    ی و منابع مال  ی انسان  يروی، نيکار تأثیر قرار  نباید تحتبخش    یکپارچگ یو    یعملکرد اصل   ا، 

 . گیرند 

 CSSD  بیو معا   ای مزا

CSSD  ت ی سا  ایها در منطقه  الزم دستگاهمجدد    يهااستریلیزاسیونتمام  خدمات متمرکز است که با    ه ارائ  نوعی  

  به   با گذشت زمان  هابخش  نیاشده سروکار دارد.  و اجرا  منظور ساخته    نیا  يطور خاص براکه به  یمشخص

و حمل    مجدداستریلیزاسیون    زاتیکارآمد از تجه  هو استفاد   خدمات استریل   هنی، دانش و تجربه در زمهاتمهار

 . یابند شده دست می مجدداستریلیزاسیون  يهادستگاه منیو نقل ا

 . اندرفتهیمفهوم را پذ  ن یاز کشورها ا ياریو بس است تی مز ن یچند داراي  تمرکز

 يهاسی: با متمرکز کردن سروییکارآ  CSSD  سطوح، دانش و تجربه به حداکثر   تمامکارکنان    عیو تجم

از    يعنوان عضوفرد به. هر  ابدیبهبود میایمن    ي ورو بهره  مجدد استریلیزاسیون    نیبنابرا  و   د رسمی

 است.  ییکند که در جهت بهبود کارامی فایارا   نقش مهمی ،میت

 هاي شستشو  دستگاه  مانند  فرآوري  زاتیاست، اما تجه  اد یزمرکزي    زاتیتجه هیاول  ه نی: هزجویی صرفه

بودن    صرفهبهو مقرون   رند یمطلوب مورد استفاده قرار گصورت  توانند بهمیو استریالیزرها    ضدعفونی  -

مستند  چرخش  تحت  توانند  می  ی جراح  يمانند ابزارها  ییهادهند. اغلب، دستگاه  شیرا افزا  هاهزینه

قرار بگیرند  مناسب نتی  افزاعمر دستگاه  جه یو در  را  گذاري  در صورت برچسب  ژه یوبه(  دهند   شیها 

 . )یاب یرد مناسب براي

 يهاسیبا متمرکز کردن سروها  سیستم:  یمنای  CSSD  ن ی ا  شوند و همگیو مدرن  یافته  ارتقا    ند توانمی  

فرآوري تحت    زاتیدر مورد استفاده از تجه  CSSDکارکنان    .ندشومنجر می  ماریب  یمنیا  موارد به بهبود
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استاندارد  عملیاتی    يهاها و روشدستورالعمل  هیته  این اقدامات در کنار   .قرار خواهند گرفتآموزش  

)SOP39(د. نکنمی ن یرا تضم ماری و ب یشخص  یمنی، ا 

 يهابهبود برنامه  جهیو در نتاستریلیزاسیون  يهاستمیس   يامر استانداردساز نی: اسنجیاعتبار QA  را

 . سازدمیممکن 

 عبارتند از:  بیمعا

 دستگاههمچنین  و  فرآوري    زاتیتجه  هیاول  هسرمای  هنیهز براي شده    يداری خر  یپزشک  يهاتعداد 

 . زیاد استدر محل استفاده   یمنابع کافتضمین در دسترس بودن 

   نقاط   تمامیبه    لیاز تحو  نانیاطم  يبرا  )ی و خارج  یداخل (   کارآمد  ار ینقل بسوحمل  ستم ی س   کی به

و    ستمیس داراي    د ی با  CSSDاست.    ازین  استفاده به  يآورجمعتحویل  مخصوص  باشد.    انتقالی  خود 

 شود. نظر گرفته میدر زین  یدر صورت خراب نیگزینقل جاوبه حمل  یدسترس

 ی کاف  نیشوند تا امکان تأم  مستند   دیبامحل استفاده    ياضطرار  يهاستمی و س هاي اتاق عمل  ستیل  

 ها فراهم شود. دستگاه

 CSSD  آناین  و    است  یخصوص   تیمالک  تحت  از کشورها  برخی  در کاربران به  توسط  واگذار کار  ها 

 ي ضرور  زینهادها ن  نیا  يبرا  کسانی  QAو    سنجیاعتبار  يهاستمی س اعمال  ،  حالت  نیشود. در امی

 . است

 CSSD  یحاطر

  ف ی کث  هطرفکی  يکار  انیبا جر  یکیزیشوند که از نظر ف  می تقس  یبه مناطق   د یها باCSSDآل،  دهی حالت ا  در

  اند. جدا شدهاز یکدیگر مشخص  زیتم به

  

 
39tandard operating proceduresS  
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که   است  فالزم  د  یکیزیموانع  شستشو  دستگاه  ای  وارهایمانند  مضاعف  درب  داراي    هکنند ضدعفونی  –هاي 

و    يبند بسته  هناحی  نیبمضاعف    و استریالیزهاي داراي درب   يبند و بسته  زدایییآلودگ  هناحی  ن یب)  دریچه (

مگر  وجود داشته باشد،  ها  دستگاه  ایکارکنان  معبري بین    د ی د. نبانوجود داشته باش   استریل  يمحل نگهدار

شود که    یطراح  نحويبه  د یفضا با  نی. ابه این کار نیاز باشد طور خاص  بههاي تمیز نشده  مانند دستگاه  کهآن

ذرات معلق و بار    یآلودگ د وشو تضمین  زیها از مناطق آلوده به مناطق تمکارکنان و دستگاه هطرفکیحرکت 

 به حداقل برسد.  ی ستیز

 عبارتند از:  یاساس  يارهایمع

 یعموم نواحیو راهروها ( يورود ( 

 از  کارکنان که يبرا  ینقاط تدارکاتPPE   استفاده کنند يکار نواحیقبل از ورود به 

 فیکث ه ناحیمورد استفاده ( یپزشک زاتیتجه افتیدر  فیکث هناحی ( 

 بنديبسته، مونتاژ و بازرسی ]IAP ) [زیتم ( 

 استریالیزرها(استریلیزاسیون  هاحین ( 

 مدت) کننده و کوتاهخنکسازي  ذخیرهمحل (  استریل هذخیر 

 ضروري است يدور بودن از مناطق کار(  مدیریت کارکنان و رتغیی و استراحت محل ، ( 

 و محصوالت  هی(مواد اول  يبند بسته  ذخایرو  ییایمیها، مواد ش دستگاه يسازرهیذخCSSD( 

 کوچکتر   یتخصصاستریلیزاسیون    ي واحدها

است   غ  يواحدهاممکن  و    ریکوچکتر  باشند  واحدها  متمرکز  در  میاین  واحدها  يهااتاقتوانند   يعمل، 

شده  رفتهیپذ   گرید)  TSSU(  اتاق عمل  استریلخدمات  . واحد  رند یگبقرار    یصیتشخ  يهابخش  ای  یآندوسکوپ

دور  اتاق عمل واقع در محلی  يهامانند مجموعه( وجود داشته باشدبراي آن  ی خاص  لیدال کهنیمگر انیست، 

 ي واحدها  نای،  اگرچه.  )نقلوازجمله حملمحدود  و منابع  فرآوري    زاتی، تجهیجراح   يهاین ی، س هااهبا دستگ
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تحت نظارت    حایبزرگتر و ترج  يهاCSSDمانند    سنجیاعتبارکامل    يهاستمی با س   د یبادر صورت وجود  کوچکتر  

 کنترل شوند.  یخوبدوم بهمورد 

 CSSDقانون محل    ده

1 .CSSD معمول   عمل  درو  باشدجدا  ي مناطق کار ریاز سافیزیکی شده است که از نظر   یطراح  ياگونهبه

 نکند.  جادیتداخل ا ینیبال

2 .CSSD ست یمانند اتاق عمل ن ی دیگردرمان هناحی اکاربر خدمات ی گونهراز ه ریناپذ ییجدا  یبخش  .  

 گذرگاه استفاده شود. عنوان به CSSD نباید از  .3

4  .CSSD  مشخص    ه شد مرزبنديمناطق    با  مجدداستریلیزاسیون    يهادستگاه  ياست و برا  داراي هدفی خاص

  شده است.  ایجاد 

5 .CSSD د. کنرا فراهم   »زیتم« و  »فیکث« يها تیفعال کیکه امکان تفک شده  یطراح  نحويبه 

6 .CSSD شده است.  ی طراح  »زیتم« هبه منطق » فیکث« هطرفه از منطقکی انیجر لیتسه يبرا 

7  .CSSD  دوش لباس کار است که شامل    محل تعویضمخصوص کارکنان در مجاورت    همنطق  کی  يدارا  ،

 . است  توالت و کمد 

داراي    یمجزا و اختصاص  تمیز  يهااتاق   قیاز طر  د یبا  IAP، مانند اتاق  »زیتم«و    فیبه مناطق کث ی. دسترس 8

 دست انجام شود.  ی امکانات بهداشت

ناح9   و   باز شدنقابل    يهااز پنجره  يعار  دیبااستریلیزاسیون  استریالیزر و    هی، محل تخلIAP،  فیکث  هی. 

 . است  دشوارها آنکردن  زیتمنواحی باشند که  ها و لبه
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شوند که سطح   ی طراح نحويبه  د یبااستریلیزاسیون  هیو ناح IAP هی، ناحزیتم هناحی ، اتاق فیکث ه ی. ناح10

ساختمان    رنگ،  زاتیتوجه خاص به نصب تجهمستلزم  امر    نیند. انبه حداقل برسارا  ها  در اتاق  طیمح  يصدا

  آالت است. ماشین يو نگهدار

 

 فضا   ي زی ربرنامه

  ی بهداشت   يهانظر گرفت. هر مرکز مراقبتدر  CSSDداخل    يفضا  يزیربرنامه  هنگامباید چندین موضوع را  

شده و    يطور واضح مرزبند به  د یبا  زیو تم  فیمناطق کث  باشد، اما اساسا کلی    ایخاص    یالزامات  يدارا  تواندیم

.  فراهم نباشد  فتیها در طول ش دستگاه  ایتقابل کارکنان  امکان جابجایی منحوي از یکدیگر جدا شوند که  هب

خواهد    ریخاص تأث  فتیش   کیدر  کار  افراد مشغول بهو  استخدامی  ، تعداد کارکنان  ازیمورد ن  يامر بر فضا  نیا

 گذاشت. 

 CSSD  هانداز

دارد.    یبستگ  يبه عوامل متعدد  ی پزشک  يابزارها  مجدداستریلیزاسیون    يبرانظر گرفته شده در   يفضاها  هانداز

فضایی    يهااندازهاز    یبیتقر  ییراهنما  ،40نیقواناز    ی برخ اما  وجود ندارد،    یقیدق  اریمع  اگونه قانون یچیاگرچه ه

 . د شون   تیرعا (در صورت وجود)  یمل  راتمقرکه شود می ه ید و توصندها ارائه میر  ازیمورد ن

 باشد:   ریموارد ز تمامی ای یاساس برخ بر  تواند یم) CSSDبرآورد فاصله (

 41بزرگ  ، : کوچک، متوسط بندي طبقه(  موسسه  هانداز( 

  انه روز  یجراح يهاعملتعداد و نوع 

  از  نیمأر تي متکی بهاتخت تعداد CSSD 

 
40١٣HBN  ،دز ی. لاستریلساختمان بهداشت: بخش خدمات  ادداشتی :NHS Estates ،2004  
بزرگ به مرکز  یه و انداز ؛ی عموم مارستانیب بهمتوسط  يهانداز است؛ يخدمات بستراشاره دارد که فاقد  یکوچک به مکان ياندازه ،ی طور کلبه  41

  شود. ي اطالق می ابزرگ با خدمات ماهواره اجتماعی  مارستانیب ای یپزشک
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 عبارتند از: سایر نشانگرها از  ییهانمونه 

از دستگاه  فرکانس -   مجدد استریلیزاسیون  مند  ازین  زاتیتجه  ریسا  ایواحد    یپزشک   يهااستفاده 

 چقدر است؟ 

 شود؟آندوسکوپ در آن فضا انجام می مجدد استریلیزاسیون  ایآ -

 ؟ ینوع  صورت، از چهدر اینشود؟ استفاده می نییپا يدر دمااستریلیزاسیون از  ایآ -

  ي سازرهیو ذخ  مجدداستریلیزاسیون    يبرا  يشتریب  يکه به فضا 42روکش  يجااستفاده از ظروف به -

 دارد  ازین

 

 

 

 

 

 

 

 روزانه   یجراح  هاياساس تعداد عملفضا بر   یاب ی از ارز ياه. نمون 5  شکل

 
42wrap  
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 باشد:  ریشامل موارد ز دیبا CSSD درفضا  همحاسب

 ممکن  خودکار؟    ایهستند    یعمدتا دست  هاروش  نیا  ای. آمجدد استریلیزاسیون    يبرا  پاکسازي  يهاروش

ه  شتدا بیشتري نیاز    هیافتخودکار به مساحت اختصاص  يهاستمی نسبت به س   یدست  است پاکسازي

 شد. با

 صورت    ی چرخ دست  ای  ) آسانسورباالبر (  قیتواند از طر شده تا محل استفاده می  يفرآور  يهابسته  عتوزی

و    پاکسازي،  يسازرهیمحاسبه شود که ذخنحوي  به  د ی باها  ستمیس   نیا  يبرا  ازیمورد ن  ي. فضاگیرد

 د. را شامل شو یپارك چرخ دست 

   استراحت کارکنان    هناحیکار،    ه امر بر منطق  ن ی. اشیفتو تعداد کارکنان هر  هاي روزانه  شیفتتعداد

 گذارد. می ر یمختلف تأث ه مرزبندي شد مناطق  نیو حرکت ب

 عنوان مثالبه  ؛یپزشک  يهادستگاه  مجدداستریلیزاسیون    يمورد استفاده برا  زاتیتجه  هو انداز  تیفکی ، 

 . مضاعف يبا درها يعبرم نوع  ایجلو از  يریبارگ  هها در دستقرار گرفتن آن
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 ي عناصر  موارد  نیشده. ادی تول  شیهوا و بخار از پ  یپزشک   تیفیباال، ک  تیفیآب با ک  يمرکز  نتأمی  

 فضا لحاظ شود.  هدر محاسب د یها باآن دیتولباز  ایدربرگرفتن  يبراي الزم  هستند و فضا یاساس 

 CSSD  یطراح

را    المللیبینو    یمل  يهاهیامکانات موجود، توص  يبازساز   ای  د ی جد   يهاCSSDساخت    هنگامدر    د یپروژه با  میت

 نی. با اردینظر بگدر  ممکن  مارانیکارکنان و ب  یمنی، گردش کار و ایطراح  نیاز بهتربراي حصول اطمینان  

  يهااز مرکز مراقبت  مکانینتیجه در  و در    شود که دیر شدهدر زمانی درنظر گرفته می  بیشتر  CSSDحال،  

به    ی. دسترسشود میواقع    يضرور  یدر گذرگاه  ا یمناسب    یبانیپشتفاقد  و    یدسترس   نیکمتری با  بهداشت

CSSD  باشد.    زدایی باید آلودگی  ه ناحی  ژهیوبه  و گردش    مناسب موجب تضمین  ی طراحداراي    CSSDمحدود 

و    نداردها. اصول، استاشودمی  از یلوازم مورد ن  لیمحل استفاده و تحوو از  نقل به  وخوب، سهولت حمل  يکار

  ه یاولبهداشتی    يهاو مراقبت  ی کوچک دندانپزشکمراکز  متمرکز و    ریغ  يواحدها  يبرا CSSDمشخصات مشابه  

 . هستندمعتبر نیز 
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 CSSD  تأسیسات

 خشک کردن   ي هوا برا  ت یفیک

ا  یپزشک  تیفیک  يدارا  د یبا  CSSD  درارائه شده    يهوا ، مواد  ياز باکتر  ست که هواا  بدان معناامر    نیباشد. 

 43. خواهد بود  گرد و غبار عاريو ذرات بزرگ  ییایمیش 

 فشرده   ي هوا  یآلودگ

 . رند یگمی نشأت ی ها از سه منبع کلندهیآال

ورودي    يهایشوند. آلودگمی  دهی هوا کش  ستمی کمپرسور هوا به س   يورود  قیاطراف از طر  طیمح  يهای. آلودگ1

 شوند. و ذرات معلق در هوا ظاهر می یع ی، ذرات طبدروکربنی به شکل بخار آب، بخار ه

است  .  2 نتممکن  ناخالصیکیمکان  يسازفشرده  ند یفرا  هجیدر  س   يدیگر  يهای،  شو  ستمیبه  وارد  د.  ن هوا 

 . ند ستهشده  ریبخت هکنند و روانشده یدهیکمپرسور، ذرات سا هکنند شامل روانشده  دیتول يهاندهیآال

 ي هاستمیهوا که در س   هریذخمخازن  و    کشیلوله  ع یاست. توز  یروند   یآلودگ  يفشرده حاو  يهوا  ستمی . س 3

  ی معدنرسوب مواد  لوله،    رسوببه شکل زنگ،    ییها ندهیآال  حاوي،  شوند ي دیده میشتریبتر به میزان مییقد 

 د بود. نها خواهيو باکتر

اساس انتخاب محصول   ،١٢٥٠٠ ISO  هفشرد  يهوا  لتریف  يو استانداردها  ٨٥٧٣ ISO  يهوا  تیفیک  ياستانداردها

ب  هیتصف استاندارد    یاب یدست  يبرا  یکرونیم   1.0ذرات    لتر یند. فنکمیشدت تسهیل  ههوا را    ٨٥٧٣٫١ ISOبه 

جامد،  مواد    ي ذرات با به حداقل رساندن بارگذار  لتری شود. فمی  هی توص  بندي حذف ذرات جامد) (طبقه  2کالس  

 دهد. می شیافزانیز با عملکرد باال را   44آمیختگی  يلترهایف د یعمر مف

 
   ١٢٥٠٠ISOو   ٨٥٧٣٫١ISOهوا   تی فیک يستانداردهاا 43
44oalescingC   
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 استریلیزاسیون و    پاکسازي  يآب برا   ت یفیک

.  پاکسازي برخوردار است   ند یدر فرااستریالیزرها از نقشی اساسی    يشده براد یبخار تول  نیآب و همچن  تیفیک

آب    شیآزما مهندس   بیشتر معمول  کارکنان  می  CSSD  ی مهندس   مانکارانیپ  ای  /   و   یتوسط  در  انجام  شود. 

CSSDیی ایمیش   دموا  يسطوح باالداراي  سخت و آب  شدت  بهآب    نیب  یاالت احتمال فعل و انفعمدرن،    يها  

  ه ی عناصر محلول در آب را توج  ریها و سانمکپاکسازي    يآب مورد استفاده برا  تیفیکالزم به  توجه    ،محلول

 شود. می نییتع  نموجود در آ میزیو من  میکلس يهاونی زانیاساس مآب بر یسخت  زانیکند. ممی

 آب سخت  بیمعا

 دهدکننده را کاهش میضدعفونیاز مواد  ی برخ تخریب زانیآب م یسخت 

 ی تیدو ظرف  يهاونیکات  رایز  ،دهد کننده را کاهش میپاك  ییایمیمواد ش   ییکاراآب سخت،    ی طور کلبه  

سوبات  ، رییایمیاز مواد ش  یبا برخ  ، در طی یکسري فعل و انفعاالت)میو کلس میزیمن عنوان مثال،به(

 دهندمی ل یرا تشک  ینامحلول

  ،دهدکاهش میرا استریلیزاسیون  ن یگرما در ح رساناییآب سخت 

   د  شومی  لترهایها و ف، قفلیمنیا  يرهایمانند ش   رهایش آب سخت موجب تشکیل رسوب و مسدود شدن

س اختالل  به    نینابرابو   ماش   ي ضرور  یداخل   يهاستمیدر  منجر    مجدد استریلیزاسیون    آالت نیدر 

 شود می

 دن مانمی یها باقدستگاه يرو  د ی سفو  يخاکستر  ی به رنگیایبقا ،خشک شدن از پس 

   ض ی تعو  د یباها  که این دستگاه نحوي شود، بهها میبه دستگاه  يرناپذی  جبران  صدمات آب سخت باعث  

 شوند

آن  و نمک    یمواد معدن  يکه محتوا  یمعن  نینرم باشد، به ا  د یبا  CSSDآل، آب مورد استفاده در  دهیحالت ا  در

 چند روش نرم کرد:   بهآب را توان مینگذارد.  يریتأثفرآوري  زاتیتجه ایها و بر دستگاه بوده  كاند 
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 کندحذف می ی طور انتخاب بهها را  و نمک یمواد معدن  ،ونی لتراسفی 

 اسمز معکوس   )RO  (کلر  يبرا گاه  الزم  دهای حذف  ازاوقات    یاست.  توسط    RO  ستمیس   استفاده 

شدت  و  ها  شوینده  –ها  کنندهیضدعفون  دکنندگانیتول به  و  مدرن    ه ی توص  دهیچیپاستریالیزرهاي 

در صورت    ژهیوبهو    زاتیتجه  د ی قبل از خر  نظر گرفتن این موضوعداشت که در توجه  باید  شود.  می

 است.  ارزشمند ودجه محدود بودن ب

هزین به  توجه  فرآوري    ه با  توصآبباالي  بودجه  شود که  می  هی،  نرم  در صورت محدودیت  آب    ي برا  تنهااز 

آب و   تیفیمانند ک یات یالزامات عمل نسبت به د یآب و منابع نبا  در یی جو. صرفهشوداستفاده  یینها يشستشو

 . فرآوري در اولویت قرار بگیرد یاتیح يپارامترها

  دی آب با  نیا  یک یولوژیکروبی. کنترل مدادانجام  را  آن    یاحتمال   یو آلودگ  یفیکنترل ک  د یآب با هبه هنگام تصفی

حداقل هر دو ماه  د ی، مخزن بانیبزرگ استفاده کرد. عالوه بر ا یآب از مخزن هریذخ يبراتوان نمیانجام شود. 

در  واره  هم د یشود. آب موجود در مخزن با لحاص نانیآب شستشو اطم ییایباکتر یآلودگعدم شود تا از  زیتم

 . دکنمیرا فراهم ها ياز رشد باکترامکان جلوگیري شود که  ينگهدار ییدما

 آب   ت یفیک

 بخار  ي استریالیزرها يآب برا   ت یفیک

با  استریالیزر  يهادستگاه  هبخار و خطوط لول  د یتول  زاتیآب، تجه  مخزن و  یطراح   نحويبه  د یبخار  ، ساخته 

ازنانیشوند که منبع قابل اطم  ينگهدار با ک  ی  تول  تیفیبخار   ي هااز دستگاه  ی کنند. برخ  دیکنترل شده را 

کنند.  می د ی تول آالتماشین ازینبا هستند که بخار را مطابق  یلبخار مستق د ی تول يهاستمیس  يدارا استریالیزر

  ی پزشک   لیبه وسا  ایکند    جادیا  یتداخلاستریلیزاسیون    ندیدر فرآ  د ینبااستریلیزاسیون    يبخار مورد استفاده برا

 برساند.  یب یآس استریلیزاسیون  در حال 
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مخرب کاهش اثرات    از طریق  را  شده  مجدداستریلیزاسیون    یپزشک  يها، عمر دستگاهبخار مناسب  تیفیک

دهد. آهک، زنگ، کلر و نمک در صورت عدم استفاده  می شیافزا آب بر مواد دستگاه يهایناخالص احتمالی 

  ی خوردگ توانند به می باتیترک نیبمانند. ا یها باقدستگاه يرسوب رو  شکلتوانند به می بدون امالحاز آب 

  جلوگیري   رسوبایجاد  و    یخوردگ   گی،شد از سوراخباید  شوند.  منجر  رنگ دستگاه    ریی، شکاف و تغیتنش

ها در این نواحی  ارگانیسمکند و فراهم میها براي تجمع آسان ارگانیسمرا  ی ها مناطقآن ل یتشک رایز ،کرد

استریلیزاسیون    ناشی ازخطر انتقال عفونت  در امان خواهند بود و در نتیجه  بخار    ند یفرآ  هاز اثرات کشند 

  . افزایش خواهد یافت نامناسب

 

بخار   نیتام  ستمیخارج شود. در صورت لزوم، س   یاصل بخار  خط    ي از باال  د یبا استریالیزر  ه کنند هیبخار تغذ  خط

  يهامراقبت  سات یببرد. تأس   نیاز خط لوله را از ب  ی ناش   يهایبخار باشد تا آلودگ  يلترهایف  ایشامل تله    د یبا

مشخصات  مطابقت آن با    قرار دهند تا از  یابیارزمورد  آب خود را توسط متخصصان آب    نیتام  د یبا  یبهداشت

  ، سات یتاس   نیاز است کهالزامات  این    در صورت بر آورده نشدند.  کننحاصل    نانیاطمبخار    زاتیتجه  هسازند 

ا خارج  در صورت ناقص ی  .ردیقرار گمورد نظر  مشخصات    هالزم را انجام دهند تا آب در محدود  هیتصف  ند یفرآ

  ي ارهایا معراي مطابقت ببآن را  و در صورت لزوم  کرد    ی ابیارز  راآب    باید مشخصات سازنده    از دسترس بودن

تا از    رد یتحت نظارت قرار گ  ياصورت دورهبه  د ی شده با  ه ی. آب تصف45د کراصالح     ١٧٦٦٥١٠ISOمندرج در  

 . اطمینان حاصل شود ذکر شده  يارهایمعتطابق آن با 

   

 
45١٧٦٦٥-١ :٢٠٠٦EN ISO  و کنترل  ی: الزامات توسعه، اعتبارسنج1 بخش -  مرطوب يگرما -ی بهداشت يهامحصوالت مراقبت  يسازاستریل

  ی پزشک زاتیتجه يسازاستریل  ندیمعمول فرآ
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 46ي گاز   عانات یم الزامات  از حداقل   يا نمونه

  200کمتر از         لیتر) میلیدر  cfuباکتري (

  1.0کمتر از         گرم در لیتر) کربن آلی کل (ملی

  1.0کمتر از           ) ٣ppm CacCOسختی ( 

  1.0بیشتر از          متر) سانتی –مقاومت (مگا اهم 

  0.4کمتر از     ) ٣CaCOگرم در لیتر کل جامدات محلول (میلی

 

  هاي یونی آلودگی

  1.0کمتر از           گرم در لیتر) کلرید (میلی

  0.2کمتر از           گرم در لیتر) آهن (میلی

  0.1کمتر از           گرم در لیتر) مس (میلی

  0.1کمتر از           گرم در لیتر) منگنز (میلی

 رنگ و کدورت: بدون رنگ، شفاف، فاقد مواد باقیمانده 

ISO TS کند که در صورت وجود  می  ه یبخار توص  عانات یم  يرا برا  ي ترسخت  ياستانداردها  ، 2  بخش  ١٧٦٦٥

 . باید استفاده شوندخانه  هیتصف

   

 
46ondensateC   
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 CSSD  طیمح

 سطوح

ترك   ، فاقد شوند  زیتم  ی راحتبه  بوده،  میمستق  و  صاف د یبا مجدداستریلیزاسیون    يسطوح موجود در فضا تمام

ساخته    یآب از مواد ضد  د یبا  این سطوح. د کننرا تحمل   ییایمیش  يهاکنندهضدعفونیو بتوانند  باشند و منافذ 

کهش  تم  وند  مواد  سازگار    ه کنند زیبا  استفاده  و  هستند مورد  چوب  و  یز  ،د ن شونمی  هیتوص  لمنیت.  آب  را 

  ه ی توص  زاتیها و پوشش تجهنکیسطوح کار، س   يد. فوالد ضد زنگ برانکنرا جذب می  ییایمیش   يهامحلول

 است.  ترآساناز سایر موارد  کردن آن  زیتم رایز  ،شودمی

 ها سقف

باالي نواحی  میمستق  پانل   يها، بدون ترك و ضد رطوبت باشند. سقفمیصاف، مستق  د ی ها باسقف  تمامی ا 

 . د گردن می  لودگیآگرد و غبار و  آسیب موجب آزادي ذرات  هنگام  در    رایز  ،د ن شونمی  هیتوص  استریلو    زیتم  يکار

 وارها ید

پ  د یبا  وارهاید امکان  الوستهیتا حد  (بدون  از  و  مستقیم  رنگ)،    يبردار هی، صاف  قابل   ایرنگ  پوشیده  مواد 

در امان ها  یچرخ دست  ب یمشابه محافظت شوند تا از آس مواد    ای  يبا روکش فلز  د ی ها با. گوشهباشندشستشو  

 . دبمانن

 ات طبق

کننده  عبور    نیسنگهاي  دستی  خ چر  يبارها، صاف، بدون ترك و قادر به تحمل  میمستق  د یطبقات با  تمامی

و    زداییآلودگیدر مناطق    ژه یبه و(   بدون لغزشپیوسته و داراي سطح پرداخت    د ی . کف باها باشنددر بین آن

کردن    زیتا از تم د یایباال ب  واریددر امتداد   د ی پوشانده شوند و کف با  دیها باباشد. گوشه  ) یچرخ دست  يشستشو

رطوبت،    شدنجمع  مکان  د که ان وجود داشته باش   يتند  يهاگوشه  د ی حاصل شود. نبا  نانیاطمآن  آسان و کامل  

 . فراهم سازند و گرد و غبار را  جرم
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 47ه یتهو

برا  ای  یکیمکان  هیتهو   ز ی و تم  ف یبه مناطق کثاین نواحی    رایز  ،شودمی  هیتوص  CSSDمناطق    يکنترل شده 

  ي هاآشفته و استفاده از فنهواي    انیهستند. جر  یمتفاوت  هیتهو  يها دارابخش نیاز ا  کیاند و هر  شده میتقس

به گسترش  تواند  هوا می  هنشد و کنترل  عیگردش سر  رایز  ،ستی مجاز ن  CSSDاز    یقسمت  چی حمل در هقابل

باید  شوند.    ي و نگهدار  ش یآزما،  زیتم  ، مطابق دستورالعمل سازندهباید    هیتهو  يهاستمی . س منجر شود  ی آلودگ

 حاصل شود.  نانیمطبوع اطم هیتهو  واحد  هبهینباشد تا از عملکرد    یواضح ينگهدار هبرنام داراي CSSDهر 

 . اندهشد  ادامه مشخصدر  هیتهو طیشرا

 هوا در ساعت  اتر ییتغ

هوا   رییتغ 20حداقل کمتر از ، CSSDشده در کنترل ه یهنگام استفاده از تهوکه به شود می ه یتوص  یطور کل به

ها CSSDاز    یدر برخ  خارج  يبه هوا میمستق  ی، دسترس یکیمکان  هیتهوفقدان  د. در  وجود نداشته باش در ساعت  

  ر یی تغ  20تا    12و    فیکث  همنطق  يهوا در ساعت برا  رییتغ  20تا    10حالت، حداقل    نیشود. در امی  مشاهده

نسبت  است که فشار در اتاق شستشو  حائز اهمیت آن  هنکتشده است.  هیتوص زیتم همنطق يهوا در ساعت برا

 . منفی باشد  IAPاتاق  به

 نسبت به مناطق اطراف   فشار 

.  ردیقرار گ  ی فشار منف  تحت  زیتم  ه یبا ناح  سهیشود تا در مقاهدایت  به سمت خارج    فیکث  ه یناح  درهوا باید  

 ان یخارج جر  ای ف یکث هناحیبه سمت   ز یهوا از سطوح تم خواهند گرفت تاتحت فشار مثبت قرار   زیمناطق تم

  هویه اطراف ت طیمح يبا حداقل خطر براو جوي  خارج  تواند به سمت یت مرق  لیبه دل CSSDهواي . پیدا کند

 شود.   ينگهدار  یو به خوب دهش  لتریف هواي خروجی نیاز است که این هوا افتیبازدر صورت  شود. 

 
47١٣HBN  ،دز ی. لاستریلساختمان بهداشت: بخش خدمات  ادداشتی :NHS Estates ،2004 .  
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 ی نسب رطوبت

درصد   70به   تواند یگرم و مرطوب م يدر کشورهااین مقدار شود، اما می هیتوص درصد  50-40 ینسب   رطوبت

  ر ی غ  يکار  ط یکنترل شده، شرا  ه یتهو  فقدان. در  خواهد داشت  استریلسد    ستم ی بر س برسد که تأثیري منفی  

در صورت    CSSDرطوبت    الزم است کهگذارد.  می  ر یثتأ  زین  استریلسد    تیو بر تمام  بودد  خواهتحمل    قابل

 کنترل شود.  یکیبه صورت مکانامکان 

 ط یمح   ي دما

  فرآوري   زاتیشده توسط تجه  دیاز اتالف حرارت تول  نانیثر کارکنان و اطموعملکرد م  يبرا  طیمحمناسب    يدما

  ي و در کشورها شده است   هی معتدل توص يدر کشورها ریز ياست. دما يدما ضرور شیاز افزا يریجلوگ يبرا

 است:  تري نیازسازي خنکهریذخمحل به باالتر  یطیمح يدما دارايگرم 

 گراد سانتی  هدرج  20-18      زداییآلودگی همنطق 

 گراد سانتی  هدرج  23-18        زیمناطق تم 

  گراد سانتی  هدرج  25-15      استریل يسازرهیذخمحل 

 CSSDخاص داخل    نواحی

قرار    یبا توجه به هدف، فضا و عملکرد به دقت مورد بررس   د یبا  )ی و خروج  ياز جمله ورود(  CSSD  هناحی  هر

 . ختپرداخواهد  CSSD  اخل بخش به عملکرد و طرح مناطق مختلف د نی. اد نریگ

 48SDCSاز طرح    ي ا . نمونه6  شکل

 
  د یها توجه کن کارکنان و دستگاه  انیبه جر 48



 ترجمه حمید زارع    سیوناستریلیزانماي راه

 
٦٦ 

 Translated by JAM Sterilization Reaserch Inst. Iran (Hamid Zare)   است  دانتشار کلیه مطالب این کتاب به هر نحو با رعایت ذکر منبع آزا

   
 

 

 و راهروها   ي ورود

آن    هب  یبه وضوح قابل مشاهده باشد و دسترس  یبهداشت   يهااز تمام نقاط مرکز مراقبت  دیبا  CSSD  عالمت

 CSSDتماس با    ی جمله راهروها، مناطق اصلها، ازيبه شدت کنترل شود. ورود   یکیالکترون  ای  ی صورت دستبه

به    یی راهرو  باید  آنجا   از شود.    یکارکنان منتهلباس    تعویض به مناطق    مایمستق  دیکارکنان با  يهستند. ورود

تحت    يورود  يدارا د یها بايورود  تمامیشود.   یمنتهاستریلیزاسیون  و    IAPمانند    زیو مناطق تم  فیکث  همنطق

 باشند.  یتیکنترل امن

  قرار گیرند در مجاورت مناطق کارکنان دیبا دکنندگانی بازد /  ناریسم / کنفرانس يهاپرسنل و اتاق يچا اتاق

 . باشند CSSD يبه مناطق کار  یدسترس  فاقد و 

شوند و  منتقل می  CSSDبه    مجدداستریلیزاسیون    يبرا  ی جراح  يهاین یمورد استفاده، مانند س   يهادستگاه

  ه ی به ناح  تنها مستقیما  CSSDبه    يورود  نیدارند. انیاز    يورود  ایراهرو    قیاز طر  یبه دسترس این موارد نیز  

  ی کاف  هانداز به  د ی). راهروها با6باشد (شکل  CSSD ز یبا مناطق تمداراي تماس مستقیم   د یو نباراه دارد  فیکث

  ی برخ  د. ممکن استکننها را فراهم  انسانبدون تراکم  و تردد  ها  امکان جایجایی چرخ دستیباشند تا  عریض  

 روند. عمل میهاي اتاقبه  مایاختصاص داشته باشند که مستقرا به این کار   باالبرهایی ، از موسسات
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 کارکنان   ضیاتاق تعو

  ي نگهدار   يبرا  کمدهایی   و مجهز بهمردان و زنان    يبرا  ايهجداگان  ضیاتاق تعو  يدارا  د یبا  هاCSSD  تمامی

 کردن  زانیآو  ی براي یو در صورت امکان، فضا  یمتیق  يایو اش   یدست  فیهمراه، ک  مانند تلفن  یشخص  لیوسا

بهداشت دست با صابون    امکاناتشود.    فراهم  دیبانیز  آب گرم و سرد   توالت و دوش   ید. تعداد کافن ها باش لباس

کارکنان در    هاستفاد  يبرا دیبا)  ABHR49الکل (دست مبتنی بر    ضدعفونی هاي  محلولو    ي ، دستمال کاغذ عیما

 د. ن دسترس باش 

مشخص  کاري  کارکنان قبل از رفتن به مناطق  تعویض لباس    يشده براتازه شسته  هايلباسها یا  یونیفرم  هقفس

و    د یبا بوده  مرتببهدر دسترس  باش   شارژ  طور  داشته  توجه  ا  د یشود.  پوشیدن  از    د یبانواحی    نیکه  نواحی 

را القا و طراوت    يزیحس تم  د یها باو اتاق شرایط مناسبی را ایجاد کند    د یبا  هیباشند. تهو  روپوش یا گان جدا

جدید    يهاهیو اطالعضروري    يابهداشت حرفه  نی، قوانيکار  يهابرنامه  حاويبزرگ    یاعالنات  يد. تابلونماین

 در دسترس باشد.  دیبا نیز

 روپوش   دنیپوش مناطق

وجود داشته باشد که کارکنان قبل از ورود به   IAPو    فیکث  هخارج از منطقا مجزا در  مشخصاي  همنطق  د یبا

در این ناحیه الزامی    هاکنندهپاك  جملهکافی از   PPEرا در آن به تن کنند؛ در دسترس بودن    PPE  محل کار،

 . است

 زات ی تجه

 هقفس PPE 

  امکانات بهداشت دست 

 دور انداختن  براي ی سطلPPE  استفاده شده 

 
49based hand rub-alcohol   
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 ف یکث  همنطق

  ه است. منطق  CSSDتماس    هنقط  نیاول  کند و معموال می  افت یآلوده و کارکرده را در  يهادستگاه  ، هیناح  نیا

از    د یمنطقه بااین  .  د شوبه آن تضمین  ورود بدون اجازه    ونهگرهعدم امکان  تا    شود  منیانحوي  به  د یبا  فیکث

ف ناح  زیاز مناطق تم  یکیزینظر   هايابزار  يهادستی  خچرجدا باشد.    استریل  انبار  نیو همچن  IAP  ه یمانند 

شستشو    هبه داخل منطقشدن خودبخودي  بسته    ی با مکانیسم بدر   ای  چه یدر  قیاز طر  مایمستق  ای  ی برگشت

د. در هر صورت  شونمیداده  حرکت    یصورت دست شده و سپس به  هیانتظار تخل  هدر منطق  اید  شون می  هدایت

 رساندن به کارکنان وجود داشته باشد.  بیآس بدون   فیکث  هدر منطق  چرخ دستی   ه یتخل  يبرا یکاف  يفضا  د یبا

 ی دستچرخپاکسازي    همنطق

باشد.  بینی شده  ها پیشدستگاه  ه و به دنبال تخلیدر محل شستشو    یدست کردن چرخ  زیتمباید تدارکاتی براي  

در  .  کردمنتقل    استریلانبار  به    استریل  يهاحمل بسته  يو براکرد    زیتمو    شستهرا  ها  یدست چرختوان  می

ها را  باید آن  استریل  يهاRMD  متعاقب  استفاده شده و حمل  يهاRMD  يها برایدستچرخ  هصورت استفاد

  ي ها، باالبرهاCSSDاز    ی. در برخدکرمجزایی را فراهم    يهایدستچرخ  ایکرد    ضدعفونیبین استفاده توسط گرما  

 گردانند. میاز و بکرده  افتیاستفاده در هموارد را از نقط ریو سا یجراح يهاین یس  ،یاختصاص

 : دیبا  فیکث  هیناح  طیمح

 دجدا باش کامال استریل /شده ضدعفونی /زیتم  لیوسا کنترل و نگهداري ) از مناطقالف

 مجموعه داشته باشد گریبه مناطق دمحدودي  ی) دسترس ب

 را تضمین کند  یپزشک زاتیتجه نیکارکنان و همچن هطرف  کی ي) گردش کارج

 دو ملزومات الزم باش زاتیتجه  هریو ذخ پاکسازي ند یفرآ يبرا یکاف يفضاداراي ) د

 شوندمی ضدعفونی و  ز یتم یراحت که به د باش  یسطوحداراي ) ه
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و نظافتی بیمارستانی    ضدعفونیمحصوالت    و قادر به تحمل کفشویی مرطوب وضد لغزش    یکفپوش داراي  )  و

 باشد

  باشد  آسان به امکانات بهداشت دستداراي دسترسی ) ز

 

 ) مجدداستریلیزاسیون  ( پاکسازي  زات ی تجه

 د: ن شو  ینیبشی) پفیدر اتاق شستشو (کث ذکر شده باید به شرح  ریزتجهیزات 

 هادستگاه يسازثبت و مرتب يبرا  یسطوح ای میز 

 راي فراهم کردن  طرف بهر با سطوح صاف در  دوتایی    هايکنیس  -  یدست  ضدعفونی نظافت و   نکسی

  دستگاه امکان خشک شدن  

   آب سرد آبپاش 

 ک  يهوا مراقبت   یپزشک  تیفی با  مرکز  در  می  یبهداشت   يهاکه  (برااستفاده  کردن    يشود  خشک 

 50ها)لومن

 ی مواد آل  ه کنند عنوان پخشبه 51گیرآب 

 نظافتی  اقالمو  ییایمیمواد ش  هریذخ ي) برای میس  ایباز  هايتختهها (قفسه 

و  52اندشده  یطراح   یپزشک   لیوسا  آبکشیا هدف  طور خاص ببه  هاسینک  نیا  :زداییآلودگی  يها نکیس

 : د یبا

 
استفاده   هان عبور آزاد لوم  شیآزما  ایخشک کردن بار    يکه برا  یمانند زمان(  دقرار بگیربا بار    میمستقدر تماس    تواندیم  یپزشک  يکه هوادر محلی   50

 ي درجه  20و    mbar  1013در    شده  يریگاندازههواي آزاد  گرم روغن در متر مکعب  یلیم  0.5از    شیب  نباید شاملروغن باشد (  عاري از   دیا) بشودی م

از    يشود و عار  لترفی  ٪95با راندمان حداقل    دیبا  BS٣٩٢٨با    تمطابقبررسی از نظر    گاماین هوا به هن).  دینجعه کرام  ٥٥٤ ISOباشد؛ به    گرادیسانت

  باشد.   يباکتر
51Sluice   
  ) ٣١٤CAN/CSA Z ٨-٠٨( انجمن استاندارد کانادا 52
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   طراحی مراحل    نیب  ر یخأت   ایحرکت    نیها با کمتردستگاه  ی ، شستشو و آبکشساندنیخبراي تسهیل  

 باشندشده   میو تنظ

 باشند  آب  ضد پیشخوان یا کاشی  نزدیکی در 

  باشند  زسرری فاقد 

 ها  از آن  يسازآلوده  ایبدون خم شدن  تا  دهد  ان اجازه میکنکه به کارقرار داشته باشند    یارتفاع  در

 استفاده کنند

 لوازم بزرگ باشندسبد   ای ینیقرار دادن س  يبرا  یکاف هانداز به 

   تا  د  کنن بزرگتر را فراهم    يها و ابزارهاکامل دستگاه  يورکه امکان غوطهباشند    قیعمکافی    هاندازبه

 نشوندپاکسازي ایجاد   نیدر حذرات آئروسل  

   مجهز باشند  با لومن لیوسا يشستشو يبه پورت آب برادر صورت نیاز 

  جهز باشندم هوا هکنندخشک  یپزشک يهادستگاه يبرا یبه قسمت 

  ي در ورود   حایترج  و   قابل مشاهده و مناسب  یدر مکان  د ی ) بامورد  ک ی(حداقل    روشویی   ها:دست  بهداشت 

 . د باش  يو دستمال کاغذ  عی، صابون ماآب ریش داراي و   بگیردمحل شستشو قرار 
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 ي بند و بسته  ي سازآماده همنطق

معروف    زین  IAP  هکه به منطق  شوندمنتقل می  يبند و بسته  يسازآماده  هبه منطق  پاکسازياز    پسها  دستگاه

و    ضی، مونتاژ، تعویبازرس  ها را مورد دست زد و آن  زیتم يهادستگاه  ه شکل ایمن بهب توانمی نجایاست. در ا

داداستریلیزاسیون    يبرابندي  بسته اقرار  تم  نی.  تج  زی منطقه  و  ن  زاتیهاست  منظورب  از یمورد    ل یتسه  ه 

استدستگاهپیچیدن  و    يبند ، بستهيسازمرتب این.  شوند میفاده  ها  انجام    یدست   به شکل   هاتیفعال  تمامی 

منتقل    نییبا درجه حرارت پااستریالیزر    ا یبخار  استریالیزر  به دستگاه    ي بند بستهها پس از  سینیند.  گیرمی

 . د شون می

 IAP همنطق  يبرا  ازی مورد ن   عمومی  زات ی تجه

 يکار برا يزهایم: 

 ي سازمرتب -

 مونتاژ -

 پیچیدن و  يبند بسته -

 نگهداري سوابق  -

 هاقفسه 

 هاطاقچه  

 ی حرارت  لریکار س  ستگاهیا 

 خشک کردن لومن)  ي(برا یپزشک تیفیبا ک يهوا 

  ی صندل 

 کننده   ییبزرگنمانوري  هاي عدسی 

 ي بند و لوازم بستهتمیز  ی پزشک زاتیو تجه لیوسا ينگهدار يبسته برا نتیکاب 
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 :دی با IAP  هیناح  طیمح

 دجدا باش کامال استریل /شده ضدعفونی / زیتم لیوسادستکاري یا نگهداري   ) از مناطقالف

 باشد  ي داشتهمحدود ی) دسترس ب

 دکنرا تضمین   یپزشک زاتیتجه نیکارکنان و همچن هطرف ک ی يکار انی) جرج

 و ملزومات الزم باشد زاتیتجه  هریو ذخ يبند بسته ند یفرآ يبرا یکاف يفضا ي) داراد

 پذیر است راحتی امکانها بهآن  ضدعفونیو  پاکسازي که  د باش  یسطوحداراي ) ه

  ه کنندضدعفونیو    زکنندهیمرطوب و محصوالت تم  و قادر به تحمل کفشوییضد لغزش    یکفپوش داراي  )  و

 ی باشدمارستانیب ه درج

  باشد  امکانات بهداشت دستآسان به یدسترسداراي ) ز

 

 استریلیزاسیون   هنطقم

 شود. متصل می IAP هبه منطق  هیدو ناح ن یب یکیزیمانع ف گونههربدون  معموال  هیناح نیا

 : عبارتند از  از یمورد ن  ی تخصص  زات ی تجه

  بخار استریالیزرهاي 

 ن ییپا ي) دمايها(استریالیزر 

 یی ایمیش استریلیزاسیون   يندهایفرآ 

 ETO ياتاق جداگانه برا -

 پالسمااستریلیزاسیون  -
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 استریل  يساز رهیذخانبار 

خنک  ها پس از بستهمنتقل شوند.  براي خنک شدن  ی به محل  د یبا  استریالیزراز دستگاه خروج  هنگامها بسته

و  محدود  اي  ناحیه  د یبا  يسازرهی. محل ذخرندیگقرار می  استریل شدن و تا فرا رسیدن زمان استفاده در انبار  

 . دست زد استریلاقالم  بهن مککمترین حد م تا  د یباشد. با کیتراف ای رههرگونه پنجاز دور 

 از یمورد ن  زات ی تجه

  ها قرار دادن بستهمیز 

 دکن می ریپذ باز که گردش خوب هوا را امکان   يبند قفسه 

 ارسال ثبت سوابق قبل از  يبرا يزمی 

  استریل يهابستهبراي نقل و و حملارسال  ستم یس 

به امکانات بهداشت دست در    دیبا ی پزشک لیوسا مجدد استریلیزاسیون  يبرا  ي مورد استفادهفضاهاتمامی 

  د. ن باش مجهز  ی و خروج ينقاط ورود

 

 استفاده  محل در    استریل   ي سازرهیذخ

و  مناسب    هیخشک و با تهواي  در ناحیه  به محل استفاده  دنی از رس   پسرا    استریلهاي  الزم است که بسته

  ي در کمدها  يسازرهی. از ذخقرار داد گردش هوا و درجه حرارت و رطوبت متوسط    يباز برا  يهاقفسهداراي  

 ي برا  یکرديورالزم است که  .  د یکن  يخوددار  انباري مجزادر    هابسته  هذخیر   شلوغ و  ینیبالنواحی  بسته در  

گردش مناسبی    ،موجوديه باشد تا  وجود داشت  »53«خروج به ترتیب ورود   انقضا و اعمال قانون  خی تار  یبررس

 ي هاکی نیکلمورد  ها در  CSSD  يقابل استفاده برا  يهاهیو رو  اصول د و هدر رفت به حداقل برسد.داشته باش

 
53out -in, first-first   
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ها  دستگاه عیو گردش سر د ی تول اسیو تنها تفاوت در مق صادق هستند   زین)  PHC(اولیه  ی بهداشت يهامراقبت 

 . مواد رعایت شود استریلیزاسیون  ای ضدعفونی،  پاکسازيهنگام  جانب احتیاط به  که الزم است.  باشد می

 ژه یو   يدر واحدها استریلیزاسیون   همنطق

اطالق    مجزاییمناطق  گونه  هرکوچکتر است و به    هاPHCو    یدندانپزشک   يهاکی نیکل  دراستریلیزاسیون    همنطق

ساکنان و مناطق   /  مارانیب  /  کنندگاناز مراجعهدور  بهها و  در آنها  دستگاه  مجدداستریلیزاسیون  شود که  می

نواحی  است و    کسانی  ينشان داده شده است. گردش کار 7طرح در شکل  این  از    ياد. نمونهگیرانجام می  زیتم

 . اند کامال مجزا شدهدر صورت امکان تمیز 

 یک اتاقه  یدندانپزشک طرح  ه. نمون 7  شکل

 

HHF بهداشت دست  = امکانات 
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  SDCS54در   یطیمح  ي پاکساز

کارکنان   نیاستاندارد ب  يهاSOPمکتوب با    یاستیدر سطور شفاف به  د ی با  CSSDدر    یطیمح  يپاکساز  استیس 

مربوط    يهاتیها، مسئولشود. روش  عریفت CSSD  ریو مد   تیریو کنترل عفونت، مد   يریشگی پ  می، تيدارخانه

  د. ن شو  انیبه وضوح ب  د یباآن  و دفعات  پاکسازي يهابه روش

  عبارتند از:  پاکسازي ياستانداردها حداقل

 پاکسازي CSSD انجام شود مناسب آموزش داراي و کارکنان  یاختصاص  زاتیتوسط تجه د یبا.  

 قراردادبر اساس داده شود (   قلصی کف زمین باید حداقل دو بار در هفته(.  

  رانیمد   ایو کنترل عفونت    يریشگی پ  م یتوسط ت د ی با  داريخانه  کارکنان  آموزش  CSSD   پذیردصورت. 

 اما نه داخل   زاتیها و سطوح تجهنکی، س شخوانیپ  يزهای، مزهایها، ماستند ،  کاري  مناطق  تمامی)

 .و ضدعفونی شوند  زیبار در روز تم کیحداقل بسته به حجم کاري   باید   )استریلیزاسیون  زاتیتجه

 به  کف از آب تمصورت  زمین  استفاده  با  مواد شو  زیروزانه  با  ؛شودمی  زیتم  یخنث  هند یو    دی سطوح 

 . خشک شوند

 دکر زی تمآن را   فورا د ی، باگرید  ههرگونه حادث اسرریز یصورت  در. 

 شوند می زیتم شتری ببه دفعات در صورت لزوم  و  فتیهر ش  يدر ابتدا  بار  کیها نکسی. 

 ز ی پس از هر بار استفاده تم  یتنفس  زاتیتجه  ایآندوسکوپ    پاکسازي  يمورد استفاده برا  يهانکسی  

 .شوند می

  در صورت  .  ابدیشود و به سمت مناطق آلوده ادامه میشروع می  نواحی آغاز   ن یزتریاز تم  توالی پاکسازي

و  آلودنواحی  جداگانه،  نظافت    يهامیتوجود   عهد   زیتمه  ا  هستند واحدي    يهامیت  يهبر  به   ن یکه 

 .اند همناطق اختصاص داده شد 

 
. يماریاز ب يریشگی. مراکز کنترل و پیبهداشت يهادر مراکز مراقبت  یطیمح  يهادستورالعمل کنترل عفونت  54

http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/eic_in_HCF_٠٣.pdf .2015آگوست  20 ی دردسترس .  
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 پاکسازي زاتیتجه ایکارکنان (مناطق مختلف  نبی  عدم تقاطع(. 

 کردن    و خشک کردن    ز ی، تممحل شستشوو سطل،  تی  نظافت، مانند    زاتیتجه  يسازرهیذخ  ینیبشیپ

  براي ارسال به محل   يبند بسته  ایشوند)  می  به صورت وارونه نگهداري  زیتم  يهاسطلتی و  (  تجهیزات

 .ییلباسشو

 نواحی محل نظافت و نواحی تمیز يبرانظافت مجزا  زاتیتجه.  

  پاکسازي  روش

  کف -١

   میزان اندك  به    و  ي سنتتیکسد   دادن  شامل عبورروش    نیا  :کی استات  ي جارو  ای روش خشک

  مواد تمام انواع  تا  ) در سراسر سطح است یس ی (اثر مغناط  یکیالکتر  یتقطبداراي   هماد  آغشته به نوعی

است که    اروج  ی بهداشت  يسازگار  هدهند نشانروش    نیکند. ای را جدا  کروب یذرات م  یحامل احتمال

این روش گرد و  .  باشد میآل  ایده  طیگرد و غبار در مح  یاز پراکندگ  يریجلوگ  يو براشده    نیگزیجا

  . استفاده شودروش مرطوب  برد تا در ادامه ازرا از بین می است  دهی چسبن  نیزم يروغباري که 

 :سطل. یا دو   کیاستفاده از  :است  کی شامل دو تکنروش   نیا روش مرطوب  

 ی ک ی (یدو سطل  ستمی با استفاده از س این روش  . رجحروش و روش ا نیرتروش دو سطل: متداول  

شود.  انجام می  ) شستشو  جهت  زیآب تم  رايب  يگریو د  ندهیشو  ایکننده  یمحلول ضدعفون   يبرا

  رساند. را به حداقل می  نواحیمجدد  یروش آلودگ نیا

  الزم است که محلول در شرایط زیر تعویض شود: روش    نیاز ا  استفاده  هنگامبه  :  یروش تک سطل  

) قبل  2و شده باشد کامل ن مورد نظر همنطقکردن  زیاگر تم ی، حت شدن محلول فی) هنگام کث1

  . گرید هناحی از حرکت به 

  سطوح -٢
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 ها  آنشوند تا گرد و غبار    زیدرصد تم  70  الکل  و  زیتم  ايهبا پارچ   یهفتگصورت  به  د بایها  قفسه  تمامی

  ل یاستر یپزشک  زاتیتجه يبند بسته یکپارچگیانقضا و  خی تار الزم است که زمان اینود. در زدوده ش 

  . مورد بررسی قرار گیرد

  یشغل  یمنیو ا  بهداشت 

ست، ا  کارفرما  هعهد بر  CSSDکارگران    يبرا  منیا  يکار  طیحفاظت مناسب و مح  نیتأم  تیمسئولکه  یحال در

  . باشد میکارکنان  هعهدالزم برآموزش  هها پس از ارائهیها و رواستیاز س  نسبت به تبعیت نانیاطمحصول 

  

  زداییآلودگیمجدد، مانند استریلیزاسیون  یاصل  يهاقبل از ورود به بخشالزم است که ،IAPه ی ، ناح  

  در دسترس باشد.  مخصوص پوشیدن گانمناسب در هر قسمت  PPE، تعداد انبارو استریلیزاسیون 

 ي ادآورعوامل یعنوان  تا به  د نریکارکنان قرار گ  اریدر اخت  د یقابل مشاهده با  و سایر اطالعات  پوسترها 

  ش ینما يبرا کتوگرامیتوان از پزبان می  هکنند صورت نقش ممانعتدر محل کار عمل کنند. در   یثابت

  . استفاده کرد  حی اطالعات صح

   براي انبارهایی  و  ن شوفراهم    ییایمیمواد ش الزم است که   ي هادستورالعمل  ر طبقظروف ب  تمامید 

  ه داد   يها. برگهگذاري شوندچسببربه روشنی    یینها  ه استفادو    يسازقیسازنده در مورد کارکرد، رق

سال    هر پنج  ای  ریید و در صورت تغن کننده ارائه شوزیتم  ییایمیمواد ش   تمامی  يبرا  د یمواد با  یمنیا

  . د ن شو  رسانیروز بهبار  یک

  عمل کرده  مضر  ییایمیحذف گازها و مواد ش  يبرا از یمطابق استاندارد مورد ن دیاگزوز با يهاستمیس

  . سازندمکن  مرا  زیستیخطرات  کاهشو 

 ت یهپات  علیه   د یبا  بهداشتی   مراقبت  مرکز  هر   در   کار به  شروع  هنگام  کارکنان  B  باشند.    شده  واکسینه

  ت ی و هپات) HIV( ی انسان یمنینقص ا روسیووضعیت ابتالي خود به از  دیدر صورت امکان باکارکنان 
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B    ناشی از وسایل  جراحات   ای  پاشیده شدن ترشحات بدنمحل کار، مانند    تمامی اتفاقاتباشند.  مطلع

  . قرار گیرند   رخدادهاي روزانه  دفتر  ایحادثه در دفتر ثبت    يمستندسازو    هیاول  يهاکمک  تحت  د یبا  زیت

  ی منیبهداشت و املی  کار با قانون    يهاوهیش   رده تا از مطابقتها را مرور کاستیتمام س  د یبا  OH&S  ندگانینما

مستلزم آن است که    CSSDدر داخل و خارج از    این امر  . کنندحاصل    نانیاکثر کشورها اطمموجود در  کار  

  : ی پزشک يهادستگاهمجدد استریلیزاسیون مشغول کارکنان تمامی 

 از حفاظت از  دیده باشند تا  )  یرسم   حاترجی(  شغلی خود آموزش  ه درج  يا سطح دانش مناسب برات

  . اطمینان حاصل شود ماریب  یمنیخود و ا

 نان یاطم  زیتمواد نوك    منیدفع ابینی  پیش  ازو  آموخته باشند  را    زتی  مواد نوك  با  مناسب  برخورد  هنحو 

  . کنندحاصل 

 دنپوشی  هنحو PPE  د ن را بدان حی صح هايبر اساس اندیکاسیونمناسب .  

  زدایی مطلع باشندآلودگی هی خون در ناح قیمنتقله از طر يهاروسیخطرات انتقال واز .  

 با  ییایمیاز مواد ش  منای هاستفاد هنحوPPE   دنآموخته باش مناسب را .  

 در  داده رخ حوادث با  برخورد هنحو CSSD   مانند قرار گرفتن در معرض گاز مضرETO  دنرا بدان . 

   دنثبت کنتمامی اتفاقات و حتی موارد جزئی را . 
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  CSSDلباس  

شستشو به   يد (برانباش فراهم  CSSDکارکنان  یتمامبراي شده در محل کار  شستههاي  الزم است که یونیفرم

به    د ی. باتعویض کنند ها را  و قبل از خروج آنپوشیده  ها را  هنگام ورود به محل کار آن  تاخانه برده نشوند)  

  ی طور تصادف ممکن است به  رایز  پوشند،صندل باز ن  استفاده کنند وبسته    هايکفشاز  شود که    هیتوصکارکنان  

  ند. شو کار بیرون خود مشغول بهبا لباس   CSSDشود که کارکنان نمی هی د. توصن برسان  بیبه خود آس 

 

  دست   بهداشت 

با  تمامی ب  تیرعا  حی صح  هنحو  د یکارکنان  را  و    )مالش دست  ایخواه شستن دست  (   اموزند یبهداشت دست 

کامل دست  تیاهم کردن  پوش خشک  از  قبل  کنند. روش صح  ایدستکش    دنیها  را درك  کار  در    ح یانجام 

  کتاب   نیا  هحوصلخارج از  این امر    اتینشان داده شده است و جزئ  WHO  ها و اسناددستورالعمل  بسیاري از

با  ح ی روش صح  هدهندنشان  يوارید  يراهنما است. پوسترها ناسب  هاي مدر مکان  دیشستن و مالش دست 

  شوند.  نصب

دست    يشستشو روشویید.  نشو   هیته  IAPو مناطق    ف یکث  هیناح يدر ورود  دیدست با  يشستشو  هايروشویی

دور انداختن دستمال    يپا براپدالی  سطل    ي وکاغذ   يهابسته و حوله  ی در ظرف  ع ی، صابون ماآب  ر یش   يدارا  د یبا

  د نشو نمی  هیمناطق مرطوب توص  ایکه آب    یلیو مناطق استر  IAP  داخلدر    استفاده شده باشد.  هاييکاغذ 

  در دسترس قرار داد.  را ABHR توانمی

  PPEمناسب از    هاستفاد

PPE  ف یوظا  ،6. جدول  نندیو دفع آن آموزش بب  حیصح  هاستفاد  هنحودر مورد    د ی ارائه شود و کارکنان با  د یبا  

  دهد. می ارائهشده را   هیتوص PPEو 

  CSSDدر   PPEاستفاده از   هاياندیکاسیون.  6  جدول 
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کاله    دستکش  PPEاندیکاسیون   / صورت  کاور 

  ایمنی

/  پیش  سرپوش  بند 

  گان 

کفش 

  بسته

  زداییآلودگی هناحی

دستگاه  ● از  هاي  استفاده 

  پزشکی 

وسایل    ● دفع  و  برداشتن 

  نوك تیز 

  پاکسازي دستی  ●

)؛  با دوام( ی دستکش خانگ

بلند؛ یکبار مصرف یا مقاوم  

پارگدر   در صورت    یبرابر 

در صورت مجدد؛    هاستفاد

از دستکش   امکان استفاده

    لیترین

و    یمخاط   يغشاها

  د یها را بپوشانچشم

کاله با    ماسک   ●

  کپارچه ی

  کاله ایمنی یکپارچه  ●

با    ماسک   ● صورت 

  نک یع

  بله   بله   بله 

IAP 

  بازرسی پس از نظافت ●

  مونتاژ ●

  بندي بسته ●

  بله   اختیاري   بله   عدم اندیکاسیون   عدم اندیکاسیون 

  استریلیزاسیون 

  بارگذاري ●

  خالی کردن استریالیزر ●

هاي بادوام مقاوم  دستکش

  در برابر حرارت 

  بله   خیر   بله   عدم اندیکاسیون 

  انبارهاي استریل 

  هابارگذاري قفسه  ●

  فهرست کاال  هتهی ●

  مستندسازي  ●

  بله   بله   اختیاري   عدم اندیکاسیون   اندیکاسیون عدم 

  نقلوحمل

  استریل  هتحویل بست ●

  بله   خیر   اختیاري   عدم اندیکاسیون   عدم اندیکاسیون 

دستگاه  ● هاي  بازگرداندن 

  پزشکی استفاده شده 

خانگی    –بله   دستکش 

  (بادوام)

تنها هنگام کار با سینی  

  مرطوب باز

  بله   بله   

  



 ترجمه حمید زارع    سیوناستریلیزانماي راه

 
٨١ 

 Translated by JAM Sterilization Reaserch Inst. Iran (Hamid Zare)   است  دانتشار کلیه مطالب این کتاب به هر نحو با رعایت ذکر منبع آزا

   
 

  پسماند   ت یریو مد   ز یتنوكوسایل  منیا تی ریمد

ا  ه نحونسبت به    د یبا  CSSDکارکنان  هستند.  زیتنوكوسایل    يحاو  یجراح   يهاینیس بیشتر   با    منیبرخورد 

  . آگاه باشند  زیتنوكوسایل 

 دی محل کار قرار نده کی نزد ایبازو االي سطح  را ب  زیظرف ت .  

  د یآن تمرکز کن اتیمحتو يو رو ی را با دقت بررس  ی جراح  ینیهر س .  

  بیرون بیندازید  هاآن یک یزیبدون لمس ف حایترج  ورا با دقت   زیتنوكوسایل .  

   دیزیندابرا فورا دور  زیتحاوي مواد نوكظرف .  

  د ی جدا کنرا مجددا روي آن قرار ندهید یا سعی نکنید سوزن را از سرنگ  سوزن سرنگ .  

 دیبه مافوق خود گزارش ده را فورا  زیتناشی از وسایل نوك ی تصادف ههرگونه صدم .  

 دیکن لیرا تکم  یجراح يهاینیس   درشده  مشاهده ز یت وسایل نوك بررسی .  

  يهامرکز مراقبت  شده توسطپسماند تعریف  کیتفک  يراموجود ب  ی رنگ  ياز کدگذار  CSSDپسماند در    تیریمد 

  کند. می تبعیتموسسه    ی بهداشت يهاپسماند مراقبت ت یریخدمات مد  ای ی بهداشت

  کارکنان   سالمت

  گزارش دهد:  یپزشک  کینیکل ای  OH&Sبه  د ی با ریموارد ز مبتال به CSSD ياز اعضا کی هر

 باز  يهازخم  ای، جوش یبثورات پوست  

 تیگاستروانتر ای اسهال  

 ي زرد  

 ی عفون ای ک یآلرژ یتنفس  يماریب  

در   د یبا ،بهبودزمان  کارکنان تا. دیگزارش ده CSSD ریکارکنان، به مد  یبهداشت   کینیصورت عدم وجود کلدر

  .است سالمت  یگواهمستلزم . بازگشت به کار باشند یاستعالج  یمرخص
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  ی پزشک لیوسا   پاکسازي 

  شوند؟   زی تم  کامال استریلیزاسیون قبل از  باید    یپزشک  يها دستگاه تمامی  راچ

در    توانند یم   نیها همچنآند.ن شوده میی پوش   یبافت  يایخون و بقا ازعمل    نیدر ح  مورد استفاده  و مواد  اابزاره

خون    يایبقا  حاوي ممکن است  یی لوال  يند. ابزارهاقرار گیرغبار  و گردوجرم  ، عاتیو ما  ییایمیبا مواد ش تماس 

ناش  بافت  لول   یو  باشند.  عمل  ا  تواندیم  زین  یخال   تو   ياابزاره  هاز  از  باشد.  نیمملو  آلوده    ي هادستگاهمواد 

آماده میاستریلیزاسیون    يبرا  ییزدایاز هرگونه آلودگ  قبلاستفاده  مورد از  مجدد در محل استفاده  شوند تا 

  پاکسازي   يبرا  ینیگزیروش جا  نیاحاصل شود.  نانیاطم  CSSDکارکنان    يبراحداقلی  ها و خطر  آن  منیانتقال ا

  . ست ین

  یاستفاده تا بازرس محلاز  :ي پاکسازيدادهای رو  توالی.8شکل
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  یی در محل استفادهزدایآلودگ يها برا دستگاه يسازآماده

پاکسازي    ند یآغاز فرامرحله    نیا  ؛ شودنمیپاکسازي    ند یفرا  نیگزیها در محل استفاده جادستگاه سازيآماده

  است. 

  

  سالین خون خشک و    را یکند، زکمک می  یجراح   ي طول عمر ابزارها  شیمحل استفاده به افزادر    سازي آماده

  ند. تر ساز را دشوار یجراح هايکردن ابزار زید و تمن شومنجر  فوالد ضد زنگ  هیتجز  هد بنتوانمی

  د: نشو  تیرعا پاکسازي  يبرا CSSDاز ارسال ابزار به  قبل د ی با ریز يهادستورالعمل

  از استفادهPPE محافظت از خود  يبرا .  

  شکل مناسبمصرف به   کبارمواد یو  یکتان ه پارچهرگونه دور انداختن . 

  د ن شو  ختهیدور ر یبه درست   د یو سوزن با چاقو  هغی ، مانند تزینوك تمواد . 

  را جدا کنید   یبهداشت يهابه کارکنان مراقبترساندن    بیآس   با قابلیت  زیتمواد نوك .  

   پیش از    همرحل .  تمیز کنید ابزارها    ياز رو  خشک تمیز نم  هپارچ  توسطپاك کردن    را به کمکجرم

  ز ی کند و تممی  يریها جلوگدستگاه  يروجرم  ) از خشک شدن  ياسپر  ای  ساندنی(مانند خ  پاکسازي

 د. کنمیتسهیل را  کردن آن

 با  ه کنند زیمحصوالت تم دستگاه    ه بوده و توسط سازند   ی پزشک  يهامناسب دستگاه  دیمورد استفاده 

 . دنشو  دییتأ

   ه رقت که ب  د یحاصل کن  نانیاطمز این موضوع  ا  ندهیبر شو  مبتنی  محصوالت  از   استفادهدر صورت  

 . اندرسیدهاستفاده  برايمناسب 

 د ی کن يها خوددارمدت دستگاهیطوالن   ساندنخی از . 

  رساند می ب یآس   یپزشک لیاز وسا ی به برخ  رایز ،د ی استفاده نکن انندهسیعنوان محلول خبه  سالیناز . 
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  شدن  نشت و سوراخ  مقاوم در برابر  محصور،  ، کامالیقبل از حمل در ظروف اختصاص  د یآلوده بااقالم

 . رند یقرار گ

 باز و مرطوب نگه داشته شوند  دیآلوده با لیوسا . 

 دقرار دهی مییآنز ياسپر ها را تحتآن . 

 با  آن را  توسطمرطوب  هحولها  (نه    شده  اسپر  ای)  سالین آب  ا  ای  يفوم،   هدف  نیژل مخصوص 

 . د ی بپوشان

 شودمی ترشحاتپاشش خطر آب باعث  رایز  ،د یکن يآب خوددار حاوينقل در ظروف واز حمل .  

  CSSDانتقال به    هآماد  یجراح  ي ابزارها  حاوي   ینی از س يا . نمونه9  شکل

  

  قبل از پاکسازي  کننده یضدعفون در    ل یوسا ساندنیخ

  ر یز لیبه دال  پاکسازيقبل از در  گرید  هکنند یهرگونه ضدعفون  ا ی ٪0.5 کلرین ابزارها در محلول ساندنیخ

  شود: نمی  هیتوص

 شود وسایل   یخوردگ  / بیآس  تواند باعثیم .  

 ی منبع آلودگ  و در نتیجه به   شود  رفعالی بدن غ  عاتیتوسط خون و ماتواند  یکننده مضدعفونی  هماد  

  تبدیل شود.  لمیوفیب لیو تشک یکروبیم
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 کارکنان   يبراتواند  یم  یبه محل ضدعفون   ییایمیش   هکنند ضدعفونی  مواد  به  آغشته  هآلود  اقالم  حمل

  شود. منجر  یتصادف  بیبه برخورد نامناسب و آس  خطرناك باشد و  یبهداشت يهامراقبت 

 کننده کمک کند  یدر برابر مواد ضدعفون یکروب یمقاومت ضد م جادیبه ا  تواند یم .  

  

  ي پاکساز  بنیادي نقش 

  است. استریلیزاسیون  ای یضدعفون فرایند قبل از انجام هرگونه   همرحل  نیتریو اساس  نیاول پاکسازي،

  

 ،استاز آن استفاده  به دنبالمجدد دستگاه استریلیزاسیون مرحله در  نیاول پاکسازي . 

   ی و مواد آل جرم  (مانند   یه مواد خارج ککند  تواند این امکان را فراهم  ها میبزارا  ح یصح پاکسازيعدم  

 ي ندهایفرآ  ،در خارج و داخل دستگاهواقع  ها)  کنندهو روان  غیر آلیها و مواد  سمیکروارگانیجمله ماز

 ند. نرا مختل کاستریلیزاسیون  ای / و یضدعفون 

 ا ی  برس کشیدن) و آب،  نده یکننده (مواد شوزیتم  ییایمیمواد ش   ه کمکب  یدستنظافت  با    پاکسازي  

  ی حذف مواد خارج  يبرادهنده  شستشو  ایمافوق صوت    يهاکنندهیبا استفاده از ضدعفون   ای  آب گرفتن

اما  تمامی مراکز داراي سطح باالیی از منابع (تجهیزات پاکسازي مکانیکی) نیستند،   55شود. انجام می

  شوند.   ز یتم  منابع موجود کامالصرف نظر از    واستریلیزاسیون    ای  ی قبل از ضدعفون  دیبا یپزشک   لیوسا

  ! پاکسازي ممکن نیستبدون استریلیزاسیون رد، اما وجود دااستریلیزاسیون بدون  امکان پاکسازي

  

 
ي  دفتر مرکز) IAHCSMM( یبهداشت يهامراقبت مدیریت مواد خدمات مرکزي    یالمللن یبمرکزي انجمن خدمات   یفن  يراهنماویرایش هفتم  55

)2007 (https://www.iahcsmm.org/publications/central-service-technical-training.html2015آگوست  20 ی در، دسترس 
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و  کرد    زیتم  یکاف  زانیها را به مدستگاه  توانو حتی با منابع حداقلی می  الزم  پاکسازي   يهاپروتکل  تیرعا  با

  . کردمحافظت  یدر برابر خطر آلودگ مارانیاز کارکنان و ب جه یدر نت

  ست؟ ی چ  پاکسازي 

است.    پاکسازيقابل مشاهده از اجسام و سطوح در حال  جرم    و  ی معدن  ی، موادمواد آل  حذفپاکسازي به معناي  

به  نیا دستکار  آب    ی کیمکان  ای  یصورت  از  استفاده  شو  وبا  آنز  ای  ندهیمواد  می  می یمحصوالت  شود.  انجام 

باقی مانده    ی و آل ی مواد معدن رایز ، است ي سطح باال ضروراستریلیزاسیون  و  ی مل قبل از ضدعفونپاکسازي کا

  د. شونمی ندهایفرا نیا یر اثربخشموجب اختالل د سطوح ابزارها  يرو بر

  

  ل یوسا  پاکسازي و  عدم باز کردن  اثرات

 ما  هايماندهباقی و  و  دارايبدن    عاتیخون  انتقال  (به  ق یاز طرمنتقله    هايروسیخطر  عنوان خون 

 ي هايماریدر مورد ب  یخطر خاص).  C  تیو هپات  B  تی، هپات)HIV(  ی انسان  یمنینقص ا  روسیو  ،مثال

  مانند ابوال وجود دارد  یعفون شدیدا یروس یو

 ییایباکتر ياهپاتوژن ری(سل و سا یمخاط يابقای  و خلط( 

 ها توسط پوشاندن باکتريبا    لم یوفی؛ بدشوار  ی دسترس نواحی با  و    هارزوهها،  در لومن  لم یوفیب  ل یتشک  

ناپذ   ايیهال رسوبات    رینفوذ  و  مخاط  آناز  میها  از  (بهمحافظت  مثال  کند   Pseudomonasعنوان 

aeruginosa.( 

 دهند. و عملکرد خود را از دست می ییکارا ،می و کلس ی معدنمواد رسوب  هايدستگاه و سخت  آب 

 ش   ندهشوی  مواد  حذف  عدم مواد  ب  ییایمیو  از  آن    ایدستگاه    یکپارچگیرفتن    نیبه  منجر  پوشش 

 شود. می
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 ف ی نفوذ ضع رایز ،کرد لیاستر ایضدعفونی را ها دستگاهتوان نمی  یو مواد آل یدر صورت وجود آلودگ  

 . دهد رخ می ییایمیمواد ش 

 یکننده توسط مواد آل یاز مواد ضدعفون ی برخ  يسازرفعالیغ . 

  مارانیدر ب  کیآلرژ يهاواکنش . 

 روژن یو پ ناندوتوکسی ترشح . 

  

  

  پاکسازي   هخالص

  است  یپزشک  لیوساپاکسازي موثر مستلزم جداسازي .  

 بار  بار  ی،کیزیف  پاکسازي یا  به  یکروب یم  زیستی  می   یکاف  میزان  را  تا  کاهش  فرایند  دهد 

  . را کارآمد کند ضدعفونی سطح باال   ایاستریلیزاسیون 

   مجرم ضدعفون سمیکروارگانیاز  مواد  با  تماس  برابر  در  سایها  و  بخار  ش   ریکننده،    یی ایمیمواد 

  کند. یاثر میرا ب  ندیفرآاین  جهیدر نت و کند محافظت می

  ی در حضور مواد آل مجدد  استریلیزاسیون    يهادستگاه  يمورد استفاده برا  ییایمیاز مواد ش   برخی  

  . شوندفعال میریغ

  ش   برخی برا  ییایمیاز مواد  سا  بیهنگام ترکبه  مجدد  استریلیزاسیون    يمورد استفاده  مواد    ریبا 

  . شوندمی رفعالیغ(ناسازگار)  ییایمیش 

 د. یابمیافزایش  ایو بقاجرم   عمر مفید وسایل در صورت حذف منظم  

  پاکسازي ثر بر  وعوامل م

  بگذارند.   ریتأث پاکسازي ندیفرآ یی توانند بر کارآمی يعوامل متعدد
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   موجود جرم مقدار و نوع 

  اثر شوندیب ای  قیرق ،خاكتوانند در حضور  کننده میزیتم ییایمیمواد ش .  

 د ی آب مراجعه کن تیفیآب (به بخش قبل در مورد ک يو دما تیفیک (  

 اندشده یطراح  راي مصرف در دماي خاصکننده بزیتم  ییایمیاز مواد ش  ی برخ .  

  به باعث رسوب  یخود آب م،  زیآب تم  در صورت عدم دسترسی    ي هادستگاه  ي سموم روتواند 

  . د شو  یپزشک

 کننده را پاك  ییایمیمواد ش   یتواند اثربخش ) مییاضاف  ه حل شد   یآب (وجود مواد معدن  یسخت

  شود.  یپزشک يهادستگاه يرو  رسوبباقی ماندن لکه و   جادیداده و باعث ا رییتغ

  کننده پاك  ییایمیدر دسترس بودن و استفاده از مواد ش  

  انجام    مالش تنها با استفاده از آب و    د یبا   پاکسازيکننده،  زیتم  یی ایمیدر صورت عدم وجود مواد ش

  شود. 

 ار یبسبه آب    ییایمیمواد ش   ترق  زانی ممصرف و    هدر مورد نحوسازنده    يهادستورالعمل  رعایت  

  دارد.  پاکسازي ندیفرآ ییبر کارا می یمستق ری) تأثنییپا ای ادیرقت (ز زانیم رایز ،مهم است

 کارکنان آموزش  

   کافی از  مورد  در    پاکسازي  ندیفرآ  هکنند اجرا  کارکنانآموزش  مواد زاتیتجه  تمامیاستفاده   ،

  است.  يها ضرورو ابزارها، مانند برس ییایمیش 

 با امکان    گیمناسب و چگون  پاکسازيروش  از  آشنا باشند تا    یپزشک  يهابا دستگاه  د یکارکنان 

کافی باشند خاص    ابزارهر    پاکسازي  لوم  مطلع  مثال  عنوان  مونت  ي، جداسازهان(به  مجدد  و  اژ 

 . اقالم)
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  سازي پاک  محصوالت 

شده    لیتشک  یاز مواد مختلف  بار زیستی  .نیست   یست ی زبارهاي  انواع    پاکسازي قادر به حذف تمامی  هماد  چیه

  باشند.  یمعدن  ادر آب و آلی ینامحلول   ایمحلول  توانند یاست که م

  آل دهیا سازيمرتبط با مواد پاکهاي  ویژگی

 يسازونامولسی 

 سازي صابون 

 ي سازیسطح 

 سوسپانسیون و  پراکندگی 

 56زدایی لخته 

 آب  هکنندسبک 

 ي آزادشستشو 

 ی سم ریغ  

   

 
56 Peptization  
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  کننده مواد پاك  انتخاب 

کمک کند. مواد  هاي بیمارستانی عفونتتواند به می زاتیتجه يرو  یکروبیم يایو بقاجرم گرد و غبار،  رسوب 

  یی هایژگیتمام و  يدارا  ي واحد   ب یترک  چ یکنند. هرا حذف می  ی کروبیو مآلی  غیر،  یآل  يهایآلودگ  ،کنندهپاك

عوامل   ایها  استفاده از سورفکتانت  پاکسازي،قدم در    نی. اولنیستجرم  بردن تمام رسوبات    نیاز ب  يبراالزم  

  57د. نکنکمک می پاکسازيدر محلول جرم   ياست که به نگهدار یکاهش کشش سطح يبرا ی فعال سطح

  ) کی تی(پروتئول   مییآنز يهاکنندهپاك

در صورت خشک شدن یا سفت  و آب حذف شود.    ندهیشستشو با مواد شو  به کمکناخالص  جرم  ابتدا باید  

در صورت تأیید سازنده  .  گرم نیاز خواهد بود   مییآنز  هکنندپاك  لدر محلو  ساندنبه خی ترشحات  ایخون   شدن

توان از  می  حساس  زاتیتجه  يبرا  ینیمواد پروتئ  ه یتجز  يهامی آنز  يحاو  ه کنند مواد پاكمبنی بر استفاده از  

  استفاده کرد.  هاآن

  . د ی ، دما و زمان توجه کنيسازقیرق در مورد  مییمحلول آنز هسازند يهاهیتوص به

  آوريادی

  کنند. را از سطوح حذف می هاینپروتئتنها ها آن ؛ستند یکننده نیضدعفون، مییآنز يهاکنندهپاك

از محلول  هنگام  به  لیترین  ای  یکیالست  يهادستکش  استفاده  از    – شود  می  هیتوص  مییآنز  يهااستفاده 

  . ندشوالتکس می يهادستکشموجب تخریب  می یآنز يهاکنندهپاك

  

   

 
و   یپزشک زاتیو تجه لیوسا يسازل یو استر یضدعفون ،ي. پاکسازد یمشاهده کن  ٢٠٠٣:٤١٨٧AS/NZSرا در  ندهیانتخاب مواد شو يراهنما دیتوانیم 57

. یبهداشت يهامرتبط در مراکز مراقبت   يهاط یمح يقابل استفاده و نگهدار یجراح

http://www.saiglobal.com/pdftemp/previews/osh/as/as٤٠٠٠/٤١٠٠/٤١٨٧.pdf. 2015آگوست  20در  یدسترس .  
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  ) ندهی کننده (مواد شوپاك  ییای میش  مواد 

  . هستند یو مواد آل  ی چرب  هتجزیو  یکاهش کشش سطح در جهت يعملکردداراي عوامل  نیا

  ندهیانتخاب مواد شو هنگامبه    توجه قابلنکات  

 خاص را مد نظر قرار دهید  یفینوع کثموثر بودن شوینده علیه در مورد  تولیدکننده  يهاهیتوص . 

 را مد نظر قرار دهید شود  زیتم د یکه بای با دستگاه يدر مورد سازگار تولیدکننده  يهاهیتوص . 

  د ی انتخاب کن فراصوت را هکنند استفاده با پاك يمناسب برا هکنند پاكعامل . 

 دیانتخاب کن مناسب را براساس دستورالعمل سازنده هند یمواد شو -آب  یسخت  ه درج . 

 انجام ندهید سازنده در صورت تأیید  مگر  ی رانیگزیجا . 

ابزار    هشویند   هايدستگاه  نوع  نیاز چند   یکی  اپاکسازي فراصوت ی،  ینظافت دست   يبراضعیف    ییایقل  هند یشو

  ی خنث  pH  با  هند یمواد شو  نسبت به)  pH  ،8.0-10.8  ه(محدود  ضعیف  ییایقل  يهاندهیشود. شوداده می حیترج

شود  می  هیهستند. توص  یجراح  يابزارها  يبرا  يکارآمدتر  يهاکنندهپاك  ،سورفاکتانتبر    یمبتن  يهاندهیشو  ای

امر    نیا  رایز  ،کنند   يهمکار  ازیمورد ن  هند یشو  نیبهتر  نییتع  يبرا  ییایمیکنندگان مواد ش نیمأبا ت  مراکزکه  

  دارد.  مرکز بستگیآب  تیفیبه ک

  . ی برخوردار هستندبافت  کیتحر از پتانسیل  ییایمیش  يایبقا

  

  يآورادی

مورد استفاده براي    هند ی. مواد شود یاستفاده کن  CSSDدر    هاابزار  پاکسازي  يمناسب برا  يهاندهیاز شو  تنها

  . ستندی مناسب ن یپزشک هايابزار ای لیوسا پاکسازي يبرا ییشولباس اینظافت منزل 

  

  نده یشو  ي هامحلول سازيآماده
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  شودها مشاهده میآن  ه ت بهیندر رق  ندهیها و مواد شوکنندهی، مانند ضدعفون ییایمیش   موادبهترین عملکرد  

  . بودن آن نخواهد بودثرتر  معناي موبه  تر لزومايساخت محلول قو -

 کننده  نیمأت   /  شده توسط سازنده هیدر غلظت توص  ندهیاست که مواد شومستلزم آن  موثر    پاکسازي

  ح یبه حجم صحرا   ظ یغل ه ند یمواد شومناسب حجم   باید   به غلظت مناسب ی ابیدست يشوند. برا تهیه

 د: کراستفاده  ریز اتیمحاسبفرمول از توان می. کرد مناسب اضافه  يآب در دما

/    )تریلیلی(م  ییظرفشو  /  نکیس   تیظرف  x  ازی(عرضه شده) = غلظت مورد ن  ییایمیش   ای  ندهیمواد شو  حجم

  غلظت ارائه شده 

مثال،  به نیازعنوان  محلول    در صورت  (  10ظرفیت  و    ندهشوی  ٪1به  /  میلی  10000لیتري  سینک  لیتري) 

عرضه شده =   هندشوی  حجم:  ٪100 هشد  عرضهو غلظت  ییظرفشو
1∗10000

100
   =100 .  

شود. الزم  میرسانده  تریل  10 به حجم   %1براي دستیابی به محلول و   شده لیتر استفاده میلی 100  از نیبنابرا

  ي رو   10مانند شکل  را   58ن ردک  خط پر  یکتوان  گیري شود، اما میاندازه  تبه دقهر بار    ندهیشو  که  ستین

  د. استفاده کر ندهیگیري مواد شواندازه يبرا پارچ  ای تاپیگال  قرار داد و از ظرفشویی  / نکیس 

  کاهش تکرار نوشته شود  يتواند برابخش می  نیا به این موضوع توجه داشته باشید که

  

  

  

  

 
58 nefill li 
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 يبرا ظیغل   هندیآب و شو  ق یگیري دقبا استفاده از اندازه ندهیسازي مواد شو. آماده10  شکل

  ي سازقیرق

  

  ها کنندهروان

در آب محلول باشند.    د ی ها باکنندهاست. روان  یمحافظت از دستگاه پزشک  ، کنندهاز رواناستفاده    هدف تنها  

تحت این فرایند قرار  استریلیزاسیون  طبق دستورالعمل سازنده قبل از  بر   دیبا 59کاري رواننیازمند   يهادستگاه

  د: ن شو  تیرعا دیبا ریموارد ز ارتباط بادستگاه در  هسازند  يها. دستورالعملگیرند 

  کاريروان اجزاي نیازمند . 

 شوند استفاده ی که باید ) خاص ي(هاکنندهروان . 

 استفادآماده و  روان  ه سازي  از  روانکننده  مناسب  مقدار  زمان    ه کنند ازجمله  و  استفاده  مورد 

  .امکان) در صورت سازي (ور غوطه

کنند و    جادیا  ي رامضر  ی کرده، محصوالت جانب  ير یجلوگاستریلیزاسیون توانند از  ناسازگار می  يهاکنندهروان

و  جرم از  يعارزدایی شده و ، آلودگیکاريقبل از روان د یها باد. دستگاهن برسان بیآس  استریالیزر ایبه دستگاه 

  باشند. قابل مشاهده  یزدگزنگ
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 60. باشند  ي داشته بخار سازگاراستریلیزاسیون  ند یبا دستگاه و فرآ  د بایها کنندهروان 

 د یکن يها خوددارکنندهروان ينگهدار براي  ظروف  مجدد هاستفاد از . 

 شوند  ختهی، دور ريظاهریا کثیفی انقضاء  خ یتاررسیدن   در صورت  د بایها کنندهروان . 

 کنید.  يریجلوگآن   یو از آلودگ هیطبق دستورالعمل سازنده تهبر  کننده را روان  

  

  پاکسازي   يها شرو

  یدست  پاکسازي 

منابع   داراي  آمادهتوانند  می  ی حداقلمراکز  و  کردن  کافی  تمیز  با  استریلیزاسیون  ي  رابها  دستگاهسازي  را 

ها جدا شوند  دستگاه  قطعات تمامیمهم است که    اری حال، بسنیابا  فرایندهاي پاکسازي دستی موثر انجام دهند.

  و ضدعفونی شوند.  زی ، تمیانتخاب پاکسازيسطوح بدون توجه به روش  گیتا هم

 سازگار  مرکز  مورد استفاده در    یی ایمیش   يها که دستگاه با محلول  د ی حاصل کن  ناناز این موضوع اطمی

 است

   را به حداقل    ایجاد آئروسلتا    د یور کنغوطهپاکسازي کامال    ند یرا در طول فرا  سازيورغوطهقابل  موارد

 . د ی کمک کن فرایند پاکسازيو به  هد رسان 

   دیمصرف حذف کن کباری يهامانند برس و پارچه ییناخالص را با استفاده از ابزارهاجرم . 

  دی ور را به حداقل برسانغوطه ریغ لیکردن وسا زیهنگام تمتولید آئروسل به . 

 با محلول    یک یمکان  ای  ی صورت دست، سپس بهد یکن  ز یبرس مناسب تم  را با لومن    يداراهاي  دستگاه

 . د کشی کنی آشامیدنی آبو با آب   دیشستشو ده نده یشو

 
:  Rexdale، Ont.  بخار به کمک فرایند بهداشتی هايمراقبت  مراکز در موثر سازي. استریل٣١٤٫٣Z-CAN/CSA-٠٩ کانادا استانداردهاي انجمن 60

  2009  کانادا، استانداردهاي انجمن
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 د ی کن یبررس   یوجود انسداد و نشت  از نظرلومن را  يدارا يهادستگاه .  

  یسنجاعتبار

  . است از ین  آشکار SOPاعتبارسنجی نیست؛ به قابل  ی دست نظافت

  ی دست هاي پاکسازياندیکاسیون

 يباترداراي  ای یبرق يها(دستگاه  سازي نیستند ور غوطهقابل که  ی پزشک لیوسا ( . 

 فیظر يهادستگاه ای کی (لومن باراص و پاکسازي خنظافت   مند ازین لیوسا ( . 

 ه کنندیضدعفوندستگاه    ا یدر دستگاه مافوق صوت    ی کیمکان  پاکسازي ل از  پیش پاکسازي قب  ه مرحل  

  . شستشو -

  سازي ورغوطه  روش

  دیکامل دستگاه پر کن سازيور غوطه يبرا یرا با آب گرم کاف گریمناسب د لگنهر   ای نکیس . 

 د ی مقدار مصرف، اضافه کن در موردطبق دستورالعمل سازنده بر را  نده یمواد شو ی ازمقدار مناسب . 

 نشود  د ی تولی تا آئروسل د ی کن زیسطح آب تم  ریدستگاه را ز . 

 که  استفاده کنید    ی نقاط  ر یها و ساجعبه، لومن  يهاقفلپاکسازي مناسب    يمناسب برا  يهااز برس

  . ها دشوار است تمیز کردن آن

 ی وارد نشودبیآس دستگاه سطح به تا   د ی) استفاده کنیلونینرم (نا ايهي مویچهااز برس . 

 استفادههابرس مورد  لومن  زیتم  يبرا  ي  باکردن  تا  قطرداراي    د ی ها  باشند  از  ي مشابه دستگاه 

 . حاصل شود  نانیاطم یبه تمام سطوح داخل  یدسترس امکان 

 خارج شوند دستگاه ییانتها از بخش تاباشند نیز  بلند کافی  هانداز به د ی ها بابرس .  



 ترجمه حمید زارع    سیوناستریلیزانماي راه

 
٩٦ 

 Translated by JAM Sterilization Reaserch Inst. Iran (Hamid Zare)   است  دانتشار کلیه مطالب این کتاب به هر نحو با رعایت ذکر منبع آزا

   
 

  ر یپذ امکاندر صورت  ه و خشک شوند.  حرارتی قرار گرفت  یضدعفونپایان روز تحت  در    د ی ها بابرس  :توجه

  دیها بابرسگی د ید  بیند. در صورت آس شوخشک  کرد و اجازه داد تا  زیتمها را نبودن این امر باید آن

  . د یکنپاك از دستگاه را قابل مشاهده جرم   ی ذراتد. تمامکر ضیتعو ها راآن

  

 و دستگاه را کامال   د ی ور کنشده غوطه  هیکامل در آب تصف  طوربه  گریدلگنی    ای  نک سی  دستگاه را در  

 . د یی بشو

   مکانیسم  توسط سازنده،    این امر  ه یعدم توص  ادر دسترس نبودن ی؛ در صورت  یکیمکانکردن  خشک

  . انجام دهید و بدون کرك زیمصرف تم کباری ه با استفاده از پارچخشک کردن با هوا یا دستی را 

  سازي ورغوطه  ر یغ  روش

 نده یو بدون پرز و مواد شو  ز یمصرف، تم  کبار ی  هپارچ  به کمک   سطوح   کامل  کردن  پاك   با  را  دستگاه  

شود  رد نمیدستگاه وا  حساسکه رطوبت به مناطق   از این موضوع اطمینان حاصل کنیدتا    د یکن  زیتم

 . ادامه دهید قابل مشاهده جرم  ذرات  تمامحذف   تا زمان ؛ این کار را)یعنوان مثال اتصاالت برق(به

  تا زمان    و  و بدون کرك  زیمصرف، تم  کباریمرطوب،    هدستگاه را با پاك کردن کامل سطوح با پارچ

 . دییبشو ندهیمواد شو ه ماند حذف تمامی ذرات باقی

   مکانیسم  توسط سازنده  آن   هیا عدم توصی   امر  نیادر صورت در دسترس نبودن  ؛  یک یمکانکردن  خشک ،

.  انجام دهید  و بدون کرك  زیمصرف تم  کباری  هاستفاده از پارچخشک کردن دستی یا به کمک هوا را با  

 . شوند  ختهیاستفاده دور ر  نوبت پس از هر د یمصرف با کباری يهاپارچه

 د. ن ض شویعوتآشکار  نوبت پاکسازي و به هنگام کثیفی در هر   د ی کننده و آب بازیمحلول تم  

برخوردار    کیاند ارزش  از  و  است  اثر  یب  ي وضرور  ریغ  ی،در حضور مواد آلپاکسازي  قبل از    ییایمیش   یضدعفون 

  . است
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  کشی آب

ها  تمامی دستگاهاست.  يمانده ضروریباق ه ند یشده و مواد شوشلجرم  حذف  يبراکشی متعاقب پاکسازي  آب

  / کننده  یبا مواد ضدعفون  داراي پتانسیل واکنش  هماندیباقذرات  تا    د ییبشو  کردن با آب کامال  زیپس از تمرا  

را با آب    ی داخل نخاع  / ی  داخل عروق  يهادستگاه  هايلومن  یینها  کشی آب.  کننده کامال حذف شوند استریل

  . دیشده با اسمز معکوس انجام ده  يآب فرآور ای روژنیپ ز و عاري ا لیآماده، استر يتجار

  . ستی ن روژن یاز پ يعار ای لیاستر آب مقطر لزوما :توجه

  

  کردن   خشک 

 ي ریجلوگ ییایمیش   هکنند یمواد ضدعفون  شدن قی و رق یکروبیاست که از رشد م یمهم همرحل ،کردن خشک

 اي با پارچه  یدست صورت  هوا یا بهبا  دیها باد. دستگاهکنمیها جلوگیري شدن آناثر  یب  و در نتیجه از کند می

  مصرف خشک شوند.  کبار ی احیترجو و بدون کرك  زیتم

)  HEPA(هوا    در   معلق  با راندمان باالي ذرات جذب  هواي فیلتر شده توسط    ا فشرده ی  ی پزشک  ه با درج  را  هالومن

  . د کنیکنترل فشار از رگوالتور استفاده  ي. براخشک کنید  دستگاه ه فشار مشخص شده توسط سازند در 

  شود.  يریلکه جلوگایجاد تا از  دیخشک کن  یفوالد ضد زنگ را بالفاصله پس از آبکشاز جنس  يهادستگاه
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  پاکسازي  لیاز وسا  مراقبت

 ضدعفونی و خشک شوندزیتمپس از هر شیفت،  دیبا پاکسازي لیوسا ، . 

 کرده و در صورت لزوم   یبررس   بیاز نظر آس پاکسازي را پس از هر بار استفاده   لیوسا ریها و سابرس

 . یندازیددور ب

 توص  کباری  پاکسازي  ابزارهاي  از  استفاده ابزارهامی  هیمصرف  از  استفاده  در صورت  چندبار    يشود. 

  . شوند یروزانه ضدعفون صورت  بهحداقل ها  الزم است که آن مصرف

  ی کیمکان   ي پاکساز

  مناسب به   ينگهدار  در صورت  زاتیتجهاین  د و  ندر دسترس باش   یکیمکان  پاکسازي  زاتیتجهممکن است  

  ي هادستگاه  ی کیمکان  پاکسازي   يمورد استفاده برا  زات یتجه  منجر خواهند شد.  ی کنواختیکنترل شده و    جینتا

  عبارتند از:  یپزشک

 فراصوت يهاکنندهپاك 

 کننده یضدعفون  –هاي شستشو دستگاه اهاي شستشو خودکار یدستگاه 

 خودکار 61کارت  هاي شستشودستگاه   

  : د ی کن زیتم یکیمکان ابزارهايرا با  لیدر صورت امکان، وسا

 د ی استفاده کن سازنده  دستورالعمل  هاي شستشو مکانیکی بر طبقاز دستگاه . 

  ،دیکن زیتم  یصورت دستبه یکیمکان پاکسازيقبل از هاي شدیدا آلوده را دستگاهدر صورت لزوم . 

  پارامترهاي چرخ مکانیکی،  پاکسازي  تجهیزات  با  نظر  مواد شیمیایی  از سازگاري دستگاه مورد  و  ه 

 . دیحاصل کن نانمورد استفاده اطمی هکنند تمیز
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 شکاف،  لوال يدارا حساس  ای حساس مهین  ی زشکتمامی وسایل پ يبراهاي شستشو فراصوت دستگاه ،

 د. ن شومی هیتوصبا دسترسی دشوار به شدت  مناطق سایر  ایلومن 

 و با   یکیمکان قادر به تحمل پاکسازي یپزشک يهادستگاه يکننده براهاي شستشو ضدعفونیدستگاه

  به شدت   کارکنان  يبرا  یو کاهش خطرات احتمالالزم در جهت پاکسازي    همواجهبه    یابیدست  هدف

  د. ن شومی هیتوص

  این نوع استفاده از    يایخودکار، مزا  ندیفرآانجام    يها برا دستگاهو طراحی    زاتیجهدر دسترس بودن ت  هنگام

 شتر یب  مطابقتها،  دستگاه  ترعیشامل توان سر  یپزشک  يهادستگاه  یو ضدعفونی حرارت   پاکسازي  يبرا  ند یفرا

  . هستند کارکنان  يکمتر برا و خطر دییأقابل ت  باالترپاکسازي   يو استانداردها جینتا

 ترق زانیآب، م تیفیشامل آموزش کارکنان، ک یک یمکان پاکسازي زاتیمهم هنگام استفاده از تجه مالحظات

ش  اطمکننده  پاك  ییایمیمواد  وضع  نانیو  تجهعملکردي    تیاز  شستشو  دستگاه.  هستند   زاتیمناسب  هاي 

ها بر  آن  سیو سرو  يری، بارگعملکردثر هستند که  وم  ی زمانصوت تنها  فرا  يهاکنندهکننده و پاكیضدعفون 

  . صورت پذیرد طبق دستورالعمل سازنده 

  

  (اولتراسونیک)   فراصوت  يهاکنندهپاك

 هاي ابزاربا دسترسی دشوار    يهاقسمت  يکه برا  ند ست ه  یک یمکان  پاکسازيروش    نوعیفراصوت    يهاکنندهپاك

م  یجراح لومن  و  لوال  دندانه،  جعبه،  قفل  بههستند ثر  ومانند  خالص.  محلول  طور  از  فراصوت  ارتعاشات  ه، 

؛  ندترکمیشده و    داریابزرگتر شدن، ناپ  ها در ضمنحبابند.  نکمی  جادیا  هایی راکننده عبور کرده و حبابپاك

ابزارها به داخل    را از  ایکه بقا  شودمیمنجر  در محلول    خأل  جادو به ای  شودمی  دهینام  ونیتاس یکاو  ،ند یرااین ف

  خودکار هستند.  هین و تخلردک پر تیظرف  يدارا دتری جد  يهانیاز ماش  یکشاند. برخ اطراف می عیما

  الزامات 
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 شوند   زیناخالص تمجرم  فراصوت از   هکنند قبل از استفاده از پاك د یابزارها با . 

 ه درج   109گراد (سانتی  هدرج  43) و  تیفارنها  هدرج  80گراد (سانتی  هدرج  27  نیب  د یآب با  يدما  

ها در  نیپروتئ  رایز  ،درونفراتر گراد)  سانتی  ه درج 140گراد (سانتی هدرج   60و هرگز از بوده  )  تیفارنها

 شوند. دما منعقد می این يباال

 د ن شو  تیرعا د ی باپاکسازي محلول مناسب براي  يسازنده در مورد دوز و دما يهاهیتوص . 

 شود   و در زمان کثیفی آشکار تعویضهر روز  د بای  آب . 

 کار با پر    نیا  شود.  ی، گاززداییاضاف  يهاحباب  نوبت پر شدن براي حذفهر  در    د یاحد فراصوت باو

 . شودانجام می ايهقیدق 10تا   5اي هرخچ يکردن دستگاه، بستن درب و اجرا

 پر شوند ها کامالو لومنبروند در آب فرو   کامالو شده باز  د بای ابزارها . 

 شود.  ير یآئروسل جلوگ د ی قبل از اجرا بسته شود تا از تول د بای  درب 

 به    پاکسازياطالعات خاص در مورد  کسب    يبرا  ،فراصوت  ه کنند زیقبل از قرار دادن دستگاه در تم

 . دیابزار مراجعه کن هسازند يهاهیتوص

 و خشک شوند آبکشیبا دستگاه فراصوت،   پاکسازي  از ابزارها باید پس . 

  شود  زیهر روز تم انیدر پا د ی فراصوت با هکنند پاكدستگاه .  

  ی اعتبارسنج ندیفرا

 بودن    منیاز اگردند تا  آن مستند    جیشود و نتا  یاعتبارسنج  ریروزانه به شرح ز  د ی فراصوت با  ند یفرآ

 حاصل شود:  نانیها اطمدستگاهاستفاده از 

  شده  ي برداشته  هادستگاهتمامی  يبصر  یبازرس 

 ل یتست فو 

   بار در سال  ک یحداقل کنترل توسط شرکت تولید کننده  
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  خودکار   هاي شستشو دستگاه

حذف    يفشار برااستفاده از آب تحت  یعنی کننده بر اساس اصل برخورد،  یضدعفون  –هاي شستشو  دستگاه

مورد    یها و عملکرد حرارت ندهیشو  لیبه دلهاي شستشو خودکار  دستگاهکنند.  می  عمل  یستیز  يبارها  یکیزیف

وجود دارند:    هدر چرخ  يتعددابزارها هستند. مراحل م  یو ضدعفون  پاکسازي  يثر براوم  اریبس  یاستفاده، روش 

ي منجر به ضدعفونی  در دما  یی نهاآبکشی  کاري.  و روان  نده یشو  با  ، شستشومییآنز  ي، شستشویآبکششیپ

لکه و بهبود خشک شدن  ایجاد و  ی از رسوب مواد معدن يریبه جلوگ زدایی شده ونیبا استفاده از آب حرارتی 

  کند. کمک می

  ها هیتوص

 باز و داخل    تیدر موقع  دیشوند و ابزارها با  يریاز حد بارگ  ش یب  د یهرگز نبا  شستشو  نیماش   يهاقفسه

 . رندیسبد قرار گ

  ها  و تمام درب گرفتهقرار  دستگاه شستشو   هقفس يجداگانه روصورت  به د ی با یچند سطح يهاینیس

 برداشته شوند

 شوند   یبازرس به منظور اطمینان از سالم بودن  انه روزصورت  به  د یبا ياسپر يبازوها . 

 ن یااگرچه  ،  درک  ز یخودکار تم دستگاه شستشويرا قبل از قرار دادن در   لیوسا  که  ستی الزم ن  معموال  

باعث صرفه ا  ییجوکار  و  وقت  می  یمنیدر  زکارکنان  مجبور  آن  رایشود،  آلوده    لیوسا  به حمل ها 

  ند. نیست

   



 ترجمه حمید زارع    سیوناستریلیزانماي راه

 
١٠٢ 

 Translated by JAM Sterilization Reaserch Inst. Iran (Hamid Zare)   است  دانتشار کلیه مطالب این کتاب به هر نحو با رعایت ذکر منبع آزا

   
 

  ترالی   يهاي شستشو دستگاه

شستشودستگاه باتر  يهاي  سفت،  الیتر  پاکسازي  يرالی  ظروف  سا  یجراح  يهالگن،    ی پزشک  لیوسا  ریو 

  ه کنند، اما چرخ خودکار عمل میهاي شستشو  دستگاهبه    ه یشبلی  اترهاي شستشو  دستگاهد.  نشو استفاده می

  . ست یکاري نروان ای مییآنز يمراحل شستشو يدارا هاعملکردي آن

 ه توسط سازندعمل فوق   کهنیمگر اقرار بگیرند،  لی  اترهاي شستشو دستگاهدر    د ینبا یجراح  هايابزار  

 . شده باشد  دییتأ زاتیتجه

   روش   نینگام استفاده از اهاند.  نشده  یطراحلی  اترهاي شستشو  دستگاهدر    پاکسازي  برايلی  اترتمامی  

 . دیع کنوسازنده رج  يهادار به دستورالعملچرخلی  اترقبل از شستن 

  

  ت یفی و کنترل ک  اعتبارسنجی پاکسازي 

در    د یبا یپزشک  يهادستگاه تمامیاست.    يبصر  ی، بازرسپاکسازي  ند یفرا  اعتبارسنجی  يروش برا  نیترمتداول

  ی دعفون ض   -دستگاه شستشو    ند یفرا  ییتوان کارآشوند. می  یرس ازباستریلیزاسیون  و قبل از    يبند بسته  نیح

  ی بررس   نیدر اعدم موفقیت  کرد.    د یی شده تأخون خشک  هکنند تقلید   يرا با استفاده از محصول تجارخودکار  

نشانمی  تیفیک صحیحهتواند  عملکرد  عدم  از  تغذی  ایشستشو    زاتیتجه  اي  ش مناسب    هعدم    یی ایمیمواد 

اما  باشد کننده  زیتم این  ،  در  وسا  زیتم  ی،بررسموفقیت  نمی  لیبودن  ثابت  مرجع  را    . ٥ :١٥٨٨٣ ISOکند. 

 يمعتبر برا  يپارامترها  تید تا از رعان شو ید بررس ی با  زین کنندهیضدعفون   دستگاه شستشو و  هچرخ  يپارامترها

  د. شومستند  د یباامر  نیحاصل شود. ا نانیهر چرخه اطم

ودن  نب  زیتم  در صورت  رایز  ،است  یپزشک  زاتیتجهاستریلیزاسیون    همرحل  نیترو مهم  نیتردهیچیپ  پاکسازي،

  کرد.  لیاستر ای یتوان آن را ضدعفون نمی دستگاه،

  پاکسازي   عمل
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با استفاده از مواد  جرم  بردن    نیاز ب  يمالش برا  ای به حالل (آب گرم) و اصطکاك    پاکسازياقدامات  تمامی  

مواد  از  یبرخ   تیفعال ،د. آب گرمن دارنیاز  ندهیو زمان قرار گرفتن در معرض مواد شو یآلودگ قیعلو ت نده یشو

و   ندهیمواد شومزایاي حداکثر حداقلی براي دستیابی به  همواجهزمان به   شهی دهد. هممی شیرا افزا ییایمیش 

  . نیاز استبهداشت دست   تیرعابر طبق نم پاکسازي ند یفرآ

  

  62هستند   ي عوامل ضرورتمامی  :  پاکسازي  ه چرخ.  11  شکل

  

  

  

  

  یپزشک  ي هادستگاه گی براي پاکسازي آماد

  ها هیتوص   هخالص

 
  ) 1959 سینر، هربرت  دکتر( سینر يچرخه 62
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   شدن  مقاوم در برابر سوراخ  و  مناسب  یدر ظرف نقل  وقبل از حمل  د یمصرف با  کباری  زینوك توسایل  

 . د قرار گیرن در محل استفاده 

 صدمه    ای  /   که خطر قرار گرفتن در معرض ودیریت شوند  م  ياگونهبه  دیآلوده با  ی پزشک  زاتیتجه

 د. یابکاهش  یطیسطوح مح  ی آلودگ ایساکنان  / مارانیب  / دکنندگانی بازد / به کارکنان

 مناطق مراقبت لیاستر  ای  زیلوازم تم  ينگهدار   يبرا  نظر گرفته شدهدر  از مناطق  د ی آلوده نبا  لیوسا ،

 شوند.   عبور دادهآمد ومناطق پر رفت ای نیساکن  / مارانیب / دکنندگانی از بازد

 حمل شوند.  یکدیگربا همراه  د ی و آلوده نبا لیاستر لیوسا 

 با  هاستفاد  یتقابلداراي    یپزشک  لیوسا   ز یتم  کامالاستریلیزاسیون    ای  یقبل از ضدعفون   د یمجدد 

 شوند. 

 امکان پاکسازي سریع باید از    داداز قبل تحت درمان قرار  را    یدستگاه پزشک   در صورت عدم  تا 

 شود.  يریآن جلوگ يرو  یخشک شدن مواد آل

 ش ی، پيساز، مرتبيجداساز  يمکتوب برا  يهاشامل پروتکل د ی) بازداییآلودگی(   پاکسازي  ند فرآی  

  دن باشد. کرو خشک  آبکشی،  یمواد آل یکیزی، حذف فدرمان

  

ها  آن  کردن  زیتمکه  کوچک    يهالومنداراي    یپزشک  لیوسا  ریها و ساشود که کاتترها، لولهمی  هیتوص  دایاک

  ند. گیرنقرار  مجدد    ه استریل نشده و مورد استفاد  و مجدداطراحی شده  مصرف    کبار یمواد    شکلبه دشوار است  
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  پاکسازي   يدها یو نبا دهای با

  بایدها 

  زمان   درشده و  هیمناسب ته يدر غلظت و دما نده یکه مواد شو د یحاصل کن نانیاطماز این موضوع

 . دن شوشده استفاده می  هیتماس توص

 دکنی زیو تمکرده مرطوب فورا  ،ابزارها را پس از عمل . 

 دیجدا کن ،کردن زیابزارها را قبل از تم . 

 کنید. حاصل  نانیسطوح اطم تمامیبه   ی تا از دسترس   ردهرا باز کاتصاالت  / لوالداراي  يابزارها 

 دیمناسب استفاده کن ه اندازبا  يهااز برس نلومداراي  لیکردن وسا زیتم يبرا . 

 دینرم استفاده کن ییمو يهاجعبه از برس يهاها و قفلکردن دندانه زیتم يبرا . 

 کنید.  ی کردن بررس  ز یاز تم پسرا  لیوسا 

 ابدیآئروسل کاهش  د ی تا خطر تول دیکن زیسطح آب تم  ریزرا  لیوسا . 

  د یکن را رعایتها تمام دستگاه در مورد پاکسازيدستورالعمل سازنده .  

  بایدها ن 

  لیوسا پاکسازيهنگام   به ندهیگونه مواد ساهر ای يفلز يهابرساز استفاده.   

  منجر شودذرات معلق به تولید تواند میامر  نیا رایزي،  آب جار  ریز لیوساتمیز کردن . 

  کننده یضدعفون – دستگاه شستشو ها در  ینیس بارگیري بیش از حد . 

   کننده یضدعفون –دستگاه شستشو  در  ياسپر يبازوهامسدود کردن . 

 آب  مقاومت در برابر   در صورت وجود برچسب   (مگر  ی کیالکتر  لیوسا  ای  ی برق  زات ورسازي تجهیغوطه ( . 

  طراحی نشده است  یپزشک لیوسا يکه برا ياندهیشو ازاستفاده .  
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  مجدد استریلیزاسیون    يبندي برا و بسته سازيآماده

  مقدمه 

 ، جایگاهیSDCSدر  )  RMD64مجدد (  همورد استفاد  یپزشک  يهادستگاه)  IAP63بندي (، مونتاژ و بستهیبازرس 

عملکرد  و قرار گرفته    ی بازرس تحت   ده ی توسط کارکنان آموزش د بصريصورت  هب یپزشک   يهااست که دستگاه

  شود. می شیآزماها آن

  ی پزشک   زاتیاز تجه  يامجموعه  تا به شکلشوند  بندي میمونتاژ، مرتب و بسته  مجددا  شیاز آزما  پسها  دستگاه

  ی شوند. برخ   دهی چیبندي مناسب پمواد بسته  ایشفاف    ايهسی در کبندي شده  بستهواحد    یدستگاه پزشک   کی  ای

  شوند. طبق دستورالعمل سازنده جدا میبر استریلیزاسیون  يها براRMDاز 

  د. کر ينگهدار را  شیو آزما ی بازرس مورد  يهادستگاه تمامی سوابق   یستیبا

نصب شده است). در    ياانهیرا  ی ابیرد  تیکه قابل  محلیشوند (می  نظارتو    یمونتاژ، بررس  ،هادستگاه  تمامی

  شوند. ابزار ثبت می ینیس   ستیدر ل  یپزشک يهاوجود دارد، دستگاه یدست   یابیرد تیکه قابل يموارد

مکان  دیبا  ی پزشک  يهادستگاه  تمامی کنترل    ن معی  ی در  گیرن و  قرار  بازرسی  مورد  فرآشده  اثر  تا    ندید 

  . د یاستفاده کن ییبه حداقل برسد. از نور روشن همراه با چراغ بزرگنما  یشود و آلودگ  نهیبهاستریلیزاسیون 

  

   

 
63 packaginginspection, assembly and   
64 reused medical device  
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  ي وتریکامپ   یاب یرد  تی بندي با قابل. مونتاژ و بسته12  شکل

  

  یبازرس

  پاکسازي پس از  و بازرسی  تست عملکرد    همنطق

 زاتیتجه 

 هیرو 

 متعاقب خودکار  نظافت  به مربوط مستندات 

 عملکرد   تستو   بازرسی 

 مونتاژ 

 بندي بسته  

  زات ی تجه

 کار زیم 

 داراي قابلیت بزرگنمایی  بین بازرسیذره 
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 ي نور  بریمنبع نور ف 

 یاترمی د زنسوراخ سو  هکنند  ؛ تستبودن قیعا شیآزما زاتیتجه 

 نوار اتوکالو  هکنند پخش 

  بندي مواد بسته هنگهدارند 

 اتوکالو)  ي(سبدها  یپزشک زاتیتجه سبدهاي 

 ساخته   شی پ  لیاستر سد  يهاستمی س  ي(برا  یحرارت  يبند دستگاه آب]PSBS ([ 

  ياریاخت - يوتریکامپ یاب یرد ت ی(قابل  یابیردقابلیت و  یابیرداسکنر و کامپیوتر( 

 روزانه)  ي(موجود هیمواد اول  

  65پاکسازي شده   یپزشک زاتیتجه  ی. بازرس13  شکل

  

  شده هیتوص   ي هاوهیش

   دیانجام ده تیفعال نیقبل از انجام ارا بهداشت دست . 

 د ی نگه دار  ی مناسببهداشت  در شرایط ،ساماندهیجلسات و    نیب ی کار را با ضدعفون زیم . 

  د ی کاري استفاده نکنروان يبرا یروغن مواداز . 

 
  کنید  توجه دقیق بازرسی براي موجود بینذره به 65
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  را انجام دهد تیفعال نیاتا  دی اجازه نده یپوست هعیضا  گونههر مبتال به  کارمند هیچ به .  

  ) پاکسازيعملکرد (پس از    تستو    یبازرس

 شود  یجداگانه بررسصورت به  د بای مجموعه هر . 

 ند قرار گیر یبررس مورد يز یاز نظر تمبا دقت  د ی ها باها و شکافاتصاالت جعبه، دندانه . 

 شوند  یسهولت حرکت بررس  باید از نظر  هاکلمپو  انیشر فورسپس ها مانند دستگاه لوالي . 

 شوند یتراز بودن بررساز نظر هم هادندانه و هاگیره . 

 شوند   یبررس یمنیاز نظر ا د بایها ضامن . 

 تمام  د یبا  یچند قسمت  يابزارها و عملکرد  از کامل بودن  حاصل    نانیقطعات اطم  یمونتاژ شوند تا 

 . شود

 جدا شوند   ایمونتاژ  ،استریلیزاسیون  يبرا ه طبق دستورالعمل سازند بر   د یبا  یچند قسمت يابزارها . 

 به سرپرست گزارش شود   فورا د یخراب با ای، ناقص دهیدبآسی  دستگاه هرگونه . 

 د کر یبررسها را براي اطمینان از باز بودن کاناللوله  داراي يهادستگاه د یبا . 

 شود یطبق دستورالعمل سازندگان بررسبر   د یبا  نوري هايکابل و هاعملکرد تلسکوپ . 

 شود  یص بررساینظر کامل بودن و نقاز  دستگاه مجموعه هر . 

 د. نشو  یبررس تیزينظر از  د یبا 67ت و کور 66، اسکنه رانژور، یچیمانند ق ابزارهایی يرو  هند بر يهالبه 

 د. نشو  ی سهولت حرکت بررس  از نظر  د یبا انیشر  فورسپس و کلمپمانند ابزارهایی  لوالي 

 ق یاز سالم ماندن عا  نانیاطم  يبرا  باید   اترمیید  مانند فورسپس   ی رونیب  قیپوشش عا  يدارا  لیوسا  

دیاترمی  با استفاده از دستگاه تست    د یشده بايبند قیعا  يها. دستگاهقرار گیرند   قیدق  یرس ربمورد  

نظر عای برا  یبررسبودن    ق دقیق از    بر طبق   زاتیاز تجه  منیا  ه ستفادا  نسبت به   نانیاطم  يشوند. 

 
66 chisels  
67 curettes  
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را فراهم  ها يو باکتر امکان تجمع آلودگی نه تنها   ده یدبی. سطوح آس عمل کنید  دستورالعمل سازنده

 . خطرناك باشند  زیکارکنان و کاربران خدمات ن يتوانند برامیطور بالقوه به، بلکه  کنند می

 شود. در    یبررس   لوالها یقطعات و عدم چسبندگ  یاز حرکت آزاد تمام نانیاطم يبرا  د بای  دستگاه هر

 . دکر بر آب استفاده مبتنی   هکنند از روان توانیصورت لزوم م

 قرار گیرد تا از این موضوع اطمینان حاصل    ی بررس   پاکسازي مورد   ه بعد از هر چرخ  د بای   دستگاه  هر

شل    فرایند پاکسازي  نیمحکم هستند و در ح  تاتصاالداراي    يهادستگاه  يهاچی پتمامی  شود که  

  اند. نشده

  لومن  یاز بازرس  ي ا. نمونه14شکل  
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  ی جراح  يها ینی در س لی دادن وسا قرار

  آماده شوند: استریلیزاسیون   يبرا ریبه روش ز  د یبا هادستگاه

 و خشک  زتمی 

 غیر قفل ایباز  تیدر موقع تاتصاالداراي  يابزارها . 

   چیز دیگري باشد دستگاه  ه سازند   هتوصی   که نی، مگر اد شده باشن جدا    ی چند قسمتکشویی یا  قطعات ، . 

 ات  عانیکه مداده شوند  قرار    ياگونهبه  د یدارند باسطوح مقعر که آب را در خود نگه می  داراي  لوسای

 د. ن جمع نشو گازي

 نرسانند  یب یتر آس فی تر و ظرسبک لیند که به وساوش   دهی چ نحويباید به نیسنگ لیوسا . 

 68وندمحافظت ش بدون محکم شدن زیاد نوك  داراي زیت يابزارها.  

  مونتاژ 

  : از موارد زیر است  نانیاطم ی، حصولاز مونتاژ و بررس هدف

 حاضر هستند   یجراح  يهاینیس   ستلی  بر طبق وسایل تمامی . 

 اند مونتاژ شده درستیبه سازندگان  دستورالعمل بر طبق وسایل تمامی . 

 شود   نیکاربر تضمتوسط  اند که سهولت استفاده  مناسب قرار گرفته  ی نیدر س   ايگونهبه  وسایل   تمامی .  

  

  

   

 
68 ٣١٤٫٠-١٣CSA Z عمومی الزامات -پزشکی  تجهیزات مجدد سازياستریل .  
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  ی پزشک  ل یمونتاژ وسا  ي فضا

کرده    نهیبهرا  استریلیزاسیون    ند یاثر فرآ  کهو کنترل شود    مشخصبه نحوي    دیبا  ی مونتاژ و بررس   محل انجام

  د. ان به حداقل برس را ها  مجموعه یو آلودگ

 در معرض سطوح  تمامی  است که    الزم ،  استریلیزاسیون  بندي و  بسته  يها برادستگاه  سازيآماده  هنگام  

 ند. قرار گیربخار)  یعن ی( ونیزاس یلیاستر طیمح

   حالت    نیو در ا  هجدا شد استریلیزاسیون  قبل از    هادستگاهقطعات  به همان اندازه مهم است که

  ارائه شوند

 سطوح   ینفوذ بخار به تمامامکان اول بسته شوند تا از ضامن  يروتنها   د یباضامن  يدارا هايدستگاه

 حاصل شود.  نانیاطم

 عنوان مثال به  داري شوند؛نگه یکدیگر کنار در  ینیدر س  گذاريجاير هنگام باید د مشابه   لیوسا  

  . دستگاه قرار داد  نیپ يرو همراه با یکدیگررا  انیشر هايتوان فورسپسمی

  رندیگبواحد قرار  ايیهدر ال حایها ترجکه دستگاه انتخاب شده ياگونهدستگاه به ینیس . 

 رندیقرار گ یجراح  ی نیس   هقاعد در  د ی با ینیس  الینرهاي 

 انیاز جر  يریبه جلوگامر    نیا  ؛شوند توزیع    ینیسطح س   ي رويطور مساوبهاز نظر وزنی    د یبا  لوسای 

 . کندکمک می یکدیگردر کنار  يگاز عاناتیم

 شود  ی در حال مونتاژ بررس  ین یمخصوص س  یجراح  ستی اساس لبر د بای  دستگاه هر . 

 ی ن یقسمت س   کیها در  از قرار دادن آن   توزیع شوند؛   ینیدر س   يطور مساوبه  د ی با  یکیاقالم پالست  

 . د یکن اجتناب

 اطمی موضوع  این  کن  ناناز  دستگاه  د یحاصل  درست   ز یت  يهاکه  شده  یبه  در  مونتاژ  نفوذ  از  تا  اند 

 . شود  يریاز حد جلوگ شیگرم شدن ب و خارجیبندي  بسته

  اعتبارسنجی شوند از نظر نفوذ بخار  د ی با زیت يهادستگاه يرو يهامحافظ . 
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 منجر به  اند که قرار گرفته ینیدر س  يابه گونه  فیظر  لیکه وسا د ی حاصل کن ناناز این موضوع اطمی

 . د شوها نمیآن  دیدن  بیآس 

 عدم انطباق به سرپرست گزارش شود  ثبتو   شتریاقدامات ب يبرا  د یبا  ینیس   دستگاه گم شده از هر . 

 به    اضافی   دستگاه  هرگونه شده  س مشاهده  مونتاژ  ب  يبرا  دیبا  ین یهنگام  عدم  ثبت  و    شتری اقدامات 

    .انطباق به سرپرست گزارش شود 

  69ابزار   ینی س  آرایش اي ازنمونه. 15  شکل

  

   70پیچی لفافو   بنديبستهمواد  

و    ينگهداره منظور  بندي ببسته  يهاکیند. مواد و تکنشوبندي  بسته  ،استریلیزاسیونقبل از    باید   هادستگاه

دستگاه از  امکانو حفظ  استریلیزاسیون    لیتسه  در جهتها  محافظت  کردن  فراهم  و  بودن  حذف   استریل 

 
 به آن انتقال امکان که شود منجر کاغذ پرز تولید به تواندمی  لیست این کاغذي  جنس کنید؛ توجه سینی داخل در سینی لیست دادن قرار خطاي به 69

  . داشت خواهد دنبال به را بیمار به رساندن آسیب و ابزارها
70 WRAPPING 
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طراح   اتیمحتو  ک یآسپت استفاده  محل  توصشده  یدر  روش  به  شده  انتخاب  مواد  ب  هیاند.   ي راشده 

  71د. نمطابقت داشته باش  یالمللنیب يبا استانداردها  د ید و باندار بستگی استریلیزاسیون 

  پیچی لفاف  ی کل  اصول 

  72دارد. بستگی  مورد استفاده  استریلیزاسیون  ند یبه نوع فرآپیچیدن  و نوع مواد  انتخاب

 انتخاب شودي مورد نظر هاو دستگاهاستریلیزاسیون با توجه به روش   د یبا  بنديبسته . 

 ي ار یاخت  ی،داخل  یی ایمیش   هاياندیکاتور(  یخارج   یی ایمیش   اندیکاتور   نوعی  يدارا  دبای  بسته  هر  

 . باشد اپراتور نام  هیانقضا و حروف اول خی برچسب محتوا، شماره قطعه، تار ایشناسه   کی) و هستند

 هر  توانند  می  هادستگاه س   کیدر  استر  يهاستمی از  زیر  SBS73(  لیسد  شوند:  بسته)  ،  PSBSبندي 

 . سخت  مجدد هظروف قابل استفاد  ،استریلیزاسیون پیچی لفاف

 از  يارهایبرآوردن الزامات و مع يهر محصول خاص برا ییتوانا باید   بنديبسته  ستمیانتخاب س  هنگام

 . قرار داد یاب یارز را مورد شده نییتع شیپ

   بندي انتخاب  بسته  اقالم در حال  یبه پوشش کاف  یاب یدست  يبندي برامناسب مواد بسته  هاندازباید

 . شود

 و    ی توخال  اقالمRMD  ممکن است    رایز  ، ) قرار داده شوند ی(کتان  ايپارچه  يهادر بسته  د ی پانسمان نبا  ای

 شیبا افزااستریلیزاسیون  روند  و  ترکیبی ایجاد شود    هبندي شد خشک کردن مواد بستهمشکالتی در  

 . فتدیمختلف به خطر ب يهامواد با سرعت نیدما در ا

 
71 ٨٦٨-٢ :١٩٩٩EN ٨٦٨-٣ :١٩٩٩ ؛EN  تولید در  استفاده مورد کاغذ. شوند استریل  باید که  پزشکی تجهیزات براي بنديبسته هايسیستم و مواد  

 :٤-٨٦٨ EN.  آزمایش  هايروش  و  ). الزامات٥-٨٦٨ EN  در   شده  مشخص(  قرقره  و  کیسه  تولید  ) و٤-٨٦٨ EN  در  شده  مشخص(  کاغذي  هايکیسه

  . آزمایش  هايروش  و الزامات. کاغذي  هايکیسه. شوند  استریل باید که پزشکی تجهیزات براي بنديبسته  هايسیستم  و مواد 1999

EN توسط  بنديآب  قابل  و  حرارتی  هايقرقره   و  هاکیسه .  شوند   استریل  باید  که  پزشکی  تجهیزات  براي  بنديبسته  هايسیستم   و  مواد  ١٩٩٩ :٥-٨٦٨  

  . آزمایش هايروش  و الزامات. پالستیکی فیلم ساخت و  کاغذ جنس از و خود
 الزامات   ،1  بخش  نهایی،  مرحله  در  يشده  استریل  پزشکی  هايدستگاه   بنديبسته  ، ١١٦٠٧EN ISO-١ :٢٠٠٦  استاندارد  با  باید  استفاده  مورد  مواد 72

  . باشند داشته مطابقت ١٦٧٧٥ ISO.  10  تا 2 بخش ،٨٦٨ EN و (٢٠٠٦) ٢-١١٦٠٧ ISO. بنديبسته  هايسیستم  و استریل مانع  هايسیستم  مواد،
73 sterile barrier systems  
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 يهامراقبت  يهازبالهدر  د و پس از استفادهن استفاده شو نوبت کی تنها د یمصرف با کباری يهاروکش 

 . د ن شو  ختهیدور رمناسب  ی بهداشت

 شود  يریجلوگ ف یاقالم ظر گید یدبی بندي شوند که از آس بسته ياگونهبه دیدستگاه با يهابسته . 

 برا  يهاینسی استفاده  بابسته  يهادستگاه  يمورد  امکان  داراي    د یبندي  تا  باشند  مواد سوراخ  نفوذ 

 . باشد  فراهمکننده یضدعفون 

 گردش بخار امکان  متخلخل جدا شوند تا    ریمواد غ  از  د ی ایکدیگر ببندي شده با  بسته  یتوخال  لیوسا

 . فراهم باشدکارآمد 

 جهت باشند  کیها در تا تمامی وروديبندي شوند  بسته  نحويبه  د یبا  یظروف توخال . 

  دن شو  رهیذخ زیدر اتاق تم  دیروزانه با دیمتناسب با تول هاولی مواد تنها مقدار اندکی از . 

  سازگار باشنداستریلیزاسیون   ند یبندي با فرآمواد بستهباید . 

 د ن سازگار باش  آنبا   د یدر داخل بسته با یی در صورت استفاده  ایمیش  هاياندیکاتور . 

 ي را برا  يادهیچیپ  ریمس  رایز  ،شودمی  هیتوص  از نوع سديبا استفاده از دو روکش    یبندي متوالبسته  

  کند. فراهم می یکروب یاز مهاجرت م يریجلوگ

  بندي بسته يهاستمیس  الزامات 

  دیها باد. آننباش استریلیزاسیون در حال متناسب با اقالم  د یبندي بابسته يهاستمیس :  

 محتویات را ممکن سازند ییشناسا . 

 را ممکن سازند  اقالم منیکامل و ا صورسازيمح . 

 د نمحافظت کن یکیزیف يهابیبسته را در برابر آس  اتیمحتو . 

 کنند. ی را ممکن بدون آلودگ اتیمحتو لیتحو 

 د نبسته را تا زمان باز شدن حفظ کن اتیبودن محتو لیاستر . 

 تسهیل کنند  جمله باز کردن بسته، از یزمانتمامی مراحل  در را   کیآسپت کیتکن .  
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  دیها باد. آننباش استریلیزاسیون با روش متناسب  د یبندي بابسته يهاستمیس :  

 فراهم کنند را   بنديآبمناسب   یکپارچگی . 

 د کننایجاد  عات یذرات معلق و ما يبرارا   یکاف یمانع . 

 د ن باش سازگار بوده و قادر به تحمل آن  استریلیزاسیون  ند یفرآ یکیزیف طیشرا با . 

  کنند. پذیر امکانکننده را ینفوذ و حذف مواد ضدعفون 

 د ن بسته را حفظ کن یکپارچگی . 

 کنند. را فراهم استریلیزاسیون  ند یفرآ در) هیقابل تجز ریغ یعن یاستفاده از مواد سازگار ( مکانا  

  استفاده   ر یز يهایژگیو و ضمن توجه به طبق دستورالعمل سازندگان بر   دیبندي بابسته يهاستمیس

  شوند: 

   و    ستهرا شک  لیسد استرتوانند  یکه م  ییهابیآس   ر یو سا  یبرابر سوراخ شدن، پارگ مقاومت در

 . دنشو  یباعث آلودگ 

 اطراف  طیها از محسمیکروارگانیمقاوم در برابر نفوذ م 

 از سوراخ  يعار . 

 ی فاقد مواد سم . 

 ) ك) اند  يپرزهاداراي  ایبدون پرز . 

   ي کاربهتنها قادر به یک نوبت آو   دستکاريضد . 

 عات یذرات معلق و ما  در برابر یکاف سدي جادیا . 
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  بندي بسته  مواد 

 درصد    70تا    35  یگراد و در رطوبت نسبسانتی  هدرج  22تا    18اتاق    يدر دما  د ی بندي بامواد بسته

 . محصول مهم است ی کپارچگیحفظ   يبندي براشوند. تعادل دما و رطوبت مواد بسته ينگهدار

 تر  نییپا  يدر دما  توانند یکه م  يگریسطوح د  ای  یخارج  يوارهایدر مجاورت د  د ی بندي نبامواد بسته

 شوند.   نگهداريقرار داشته باشند، سازي محل ذخیره طیمح يباالتر از دما ای

 ي نگهدارکف زمین  از سطح  باالتر  متر  یسانت  28  /   نچیا  10  ه به فاصل  ییهادر قفسه  دیبندي بامواد بسته  

 .74شوند

   اطمینان حاصل شود   ها آن  عدم گذشت عمر انباري  نسبت بهچرخانده شوند تا    د ی بندي بابستهمواد  

  . ) «خروج به ترتیب ورود»(

  بندي مواد بسته  الزامات 

 اعتبارسنجی شوند مورد استفاده استریلیزاسیون روش  از نظر د یبندي بامواد بسته . 

  د ن باش  هارنگ  ایسمی  مواد فاقد . 

   باشند باال هايتحمل دماقادر به . 

  کنند. را فراهم  اتیها و محتوهوا از بستهامکان خروج 

 کنند. فراهم  بسته را  اتیکننده با محتواستریل همادتماس  مکانا 

 گرد و غبار و رطوبت در  هاکروبیو از ورود مد  کننرا فراهم    اتیخشک شدن بسته و محتو  امکان ،

 . ي جلوگیري کنندو دستکار ينگهدار نیح

 شدهي اثباتمقاوم در برابر دستکار يکاربهآ . 

 ک یآسپت هسوراخ شدن و امکان ارائ  ای ی، مقاوم در برابر پارگ یمعمول دستکاريتحمل   قادر به . 

  صرفه بهمقرون . 

 
74 ٣١٤٫٠-١٣CSA Z عمومی الزامات -پزشکی  تجهیزات سازي مجدداستریل . 
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 شده  استفاده  مجدد  استریلیزاسیون    زاتیسازنده در مورد نوع تجه   يهاهیبا توص  د یبندي بامواد بسته

  . دنمطابقت داشته باش 

   به بهترین نتایج مستلزم رعایت   ه در مورد نحو  بنديسازندگان بستهي  هادستورالعملدستیابی 

  . است استفاده

  بندي مواد بسته  انواع 

  استریلیزاسیون  پوشش هاي

از   یمصنوع  افیسلولز و الي متشکل از  هاشده و روکش  د یشامل کاغذ کرپ سفاستریلیزاسیون    پوشش هاي

ها در برابر بخار، هوا و  . آنهستند   ETOبخار، حرارت خشک و  استریلیزاسیون  ي  برامعمول  بندي  مواد بسته

  جاد یرا ا  ي موثر  سد ،  زیخشک و تم طیراها در ش بسته  ي هستند و در صورت نگهدار  ر ینفوذپذ  ییایمیبخارات ش 

برش    ی،پارگ  هدر نتیجها  از ذرات سست است، اما در صورت باز شدن بسته  يعار  یپزشک  هکنند. کاغذ درجمی

  کند. را آزاد می ی، ذرات افیال بنديآبکردن  باز ای

د.  ن سازنده استفاده شو يهاهیتوص مراکز بر طبقمورد استفاده در  استریلیزاسیون    يهابندياست که بسته  مهم

  ، شود نمی  ه یبندي توصعنوان روش بستهبه) دوگانه  PSBS75(  غذ مبتنی بر کا  لیسد استر  يهاستمی استفاده از س 

مراجعه    ١٦٧٧٥ ISOبه    شتری ب  ییماراهن  يدهد (برامی  شیبندي را افزانفوذ بخار به مواد بستهعدم  احتمال    رایز

  هیدروژن پالسما پراکسید  استریلیزاسیون  استفاده در روش    يبر کاغذ برا  یمبتن  لیسد استر  يهاستمیس   ).د یکن

در  باعث تداخل    نیبنابرا  و  کنند محفظه جذب می  يرا از فضا  دروژن ی ه  د یبخار پراکس  رایز  ،نامناسب هستند 

  . شوندمیدر طول چرخه  پالسما پراکسید هیدروژن ينسل بعد 
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  (کانتینر)   مجدد سخت  ه قابل استفاد  ظروف 

  ی جراح  ياز ابزارها یع یوس  همرطوب مجموع يبا گرمااستریلیزاسیون   يمجدد سخت برا هقابل استفاد ظروف

ساخته   کیفلزات و پالستترکیب    ایباال    یبا چگال  يمرهای، پلومینیها از فلزات متنوع، آلومد. آنن شواستفاده می

اند. ظروف  بخار پوشانده شدهدر برابر    رینفوذپذ   HEPAو درپوش با مواد    هیدر پا  ي موجود هاشوند. سوراخمی

چگا  د یبا نظر  افزا  يریبارگ  یدرستبه  یلاز  و  رطوبت  احتباس  مشکالت  از  تا  شدن    شیشوند  زمان خشک 

شده و    زیو آب تم  ندهیشستشو با مواد شو  ه کمکپس از استفاده، جدا شده و بظروف باید  شود.    يریجلوگ

  ي ها ضرورمداوم آن  یاز اثربخش   نانیاطم  يمعمول برا  ي و نگهدار  ی خشک شوند. بازرس   ، استریلیزاسیون  قبل از  

  . مورد اعتبارسنجی قرار گیرند قبل از استفاده  ظروف نیز باید يهاستمیاست. س 

  چندبار مصرف   يهاپارچه

شده    ايهپنبمواد    ازتوان  می استفادیپل  /  پنبه  ایبافته  قابل  برا  هاستر  حال  در    نیسنگ  يهابسته  يمجدد 

عنوان ها بهآنمقاومت استفاده کرد.  نییبه پارو   ییجابجا  ای خأل ش یبخار پ يزرهادر استریالیاستریلیزاسیون 

  . استکمتر استریلیزاسیون  يهانسبت به پوشش ییایباکتر نوعی سد

  ک ی  ای  ی عنوان روکش داخلبهشده  پیکربندي  ه مجدد با پارچ  هقابل استفاد  يهاپارچه  ه یال  دوهمیشه باید از  

وجود  .  استفاده کرد  (مثال کرپ)  مصرف  کباریاستریلیزاسیون    پوشش  کیمجدد و    هقابل استفاد  هپارچ  هیال

 ي هاروکش تمامیشود که روکش ناکارآمد باشد.  باعث می  نمانخ هايوصلهها و در پارچه، مانند سوراخ مشکل

 ه قابل استفاد  يهاداشته باشند. عملکرد پارچه  يدو برابر  یضخامت  د یمجدد با  هقابل استفاد  ياپارچهخارجی  

(پنبه  م به  /   استریپل مواد    ا یجدد  استریلیزاسیون    يهااز پوشش  ياریبس  ه انداز  به  یکروب یم  سدعنوان  پنبه) 

اما  ستی مصرف خوب ن  کباری   و خشک   زیتم  ينگهدار  ط یمجدد در شرا  هاستفاد  ل قاب  ياپارچه  يهاروکش، 

  شوند. هفته   نیچند  يبراتوانند موجب حفظ استریل بودن  می
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امکانات و  نیاز است که    استر)یپل  /  بافته شده  هپنبمواد  (مجدد    هقابل استفاد  يهاصورت استفاده از پارچه  در

مجدد وجود داشته باشد. مواد   مصرفاستفاده و    يها برا پارچهتناسب این  و    تیفیک  یبازرس  يبرا  ییهایهرو

.  مورد استفاده قرار گیرند  د یخار شوند و نباو نفوذ بحذف هوا  مانع  توانند می می ضخ ایمحکم  اریبس ه بافته شد 

است.    ایبازار استرال  ی به مصنوع  مواد کامالجنس  از  »  افتیسد قابل باز  يهاپارچه«  یمعرفئات،  استثنایکی از  

مراکز نیاز است  ها در  استفاده جذاب هستند، اما قبل از استفاده از آن  يبرا  نیو بنابرا  مبادوا اریبس  هاپارچه  نیا

هنگام  د. نشو  د یی تأ یصورت محل به نانیو خشک کردن قابل اطماستریلیزاسیون  طیبه شرا یابیدست تبارعکه ا

از مناسب   نانیاطم يبرا دیگري، الزامات استریلیزاسیونروکش عنوان چندبار مصرف به يهااز پارچهاستفاده 

  76استفاده وجود دارد. نوبت بودن روکش قبل از هر  

  سوراخ   فاقد   ي فلز  ا ی ياشهیش  ظروف 

با    ياشهیش   يهالوله شده  فو  ایجاذب    ریغاي  نبهپ  يهاپالگبسته  م نیچ  لیدرپوش  تنهایدار   ي برا  توانند 

  ی ف یضع  يرسانا  شه ی د. از آنجا که ش ن استفاده شو  ياشهی ش   يهاو سوزن  هاخشک سرنگحرارت  استریلیزاسیون  

شوند    ی بانیپشتنحوي  به  د یها با. سوزنشوداحساس مینفوذ گرما    ی در مورد قاتیتحقنیاز به  گرما است،  براي  

  . رد ینگقرار تماس در ظرف   هواریبا د  هاآن وكکه ن

ها شگاهیتوسط آزما  یآب  عات یمابخار  استریلیزاسیون    يبرا  ايي شیشههاها و آمپولالیها، ويبطر  از ممکن است  

سوراخ   فاقد  يشود. ظروف فلزها استفاده وغنحرارت خشک راستریلیزاسیون  يدار برادرپوش يهاشهیش از و 

  با حرارت خشک مناسب هستند. استریلیزاسیون تنها براي 

ی) استفاده  جراح  يهامانند مته(  یبزرگ  کاالهاي  ي براروکش    هنوعی مادعنوان  بهتواند  یم  یومینیآلوم  لیفو

  ن ی د و بنابران شو  جادیها او چروك  نیدر چ  ییهاشوند. ممکن است سوراخمی  لیبا حرارت خشک استر  شود که
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فو  د یبا معمول میضخ  یلی درجه  نوع  از  «خانگی»تر  عوامل ).  µM  75حدود  (  شودانتخاب    ی  برابر  در  فلزات 

  هستند.  ریناپذ بخار نفوذگازي و  هکنند لیاستر

  مصرف   کباری  بندي بسته

 دی با  لیاستر يهاکه دستگاهمبنی بر این موضوع هستند  یاتشامل الزام  ی پزشک يهامقررات دستگاه  

،  ی طراح  ،بودن  لیاستربراي تضمین  مناسب    يهاطبق روش  ای  /   مجدد و   هاستفاد  قابل  ر یغ  هدر بست 

 بندي شوند. و بسته د یتول

   ،يهادستگاه  صلیبندي اعنوان بستهمصرف به  کباریبندي  بسته  يبرارجحیت آشکاري  ادر حال حاضر 

 . وجود دارد لیاستر

   شودمی هیمورد استفاده در اتاق عمل توص یپزشک  يهادستگاه يبرااستفاده از روکش دوتایی .  

  

  بندي مواد بسته  انتخاب 

  7جدول  به شوند. مورد نظر انتخاب میاستریلیزاسیون  ند یاندازه، شکل، وزن و فرآ بندي با توجه بهبسته مواد

  . دینجعه کرام

  : دی بااستریالیزرها استفاده در    مورد بندي  بسته  مواد 

 دنسازگار باش استریلیزاسیون   ند یبا فرآ . 

 دن مناسب باش  يبند و آب بنديهبست يبرا . 

 باشند و ذرات سست افیاز ال عاري . 

 باشند عی سر ریغ يهاو رنگ از مواد سمی  عاري . 

 دنسازگار باش  يشنهادی پ لیاستر طیبسته تحت شرا اتیبا محتو .  
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  بندي عبارتند از: مواد بسته  الزامات 

 بخار   را برايخروج و نفوذ    مکانا  نحوي کهبه،  يگاز  هکنند استریل هوا، بخار و مواد  برابر  در   يرنفوذپذی

 .) یستدق ناص زانیونیتابش   ایخشک  يدر مورد گرماامر  نی. (اد کننفراهم 

 استریلیزاسیون به دنبالها سمیکروارگانیمقاومت در برابر نفوذ م.  

غ کاملمتخلخل  ریمواد  م  برابر  در  ، سدهایی  درباش می  ی کروبینفوذ  بهیحالند،  متخلخل  مواد  مکه    وثر طور 

  هاسمیکروارگانیحتمال نفوذ ممناسب اکنترل  يهستند که برا یی»هالتر«فی

  77شوند. می تولید هوا انیجرپایین در سرعت   یحتو  بندي بسته خشک نگهداشتن تا زمان

  بندي مواد بسته در مورد ییهاهیتوص

  شده  هیتوص

 از روکشمی ال  ونیزاس یلیاستر  توان  از  و    افیساخته شده  غیر  پارچهسلولز  از    تهیه  بافتهاي  شده 

بخار متخلخل و اکثر  استریلیزاسیون    ي. هر دو نوع براکرد استفاده    یو مصنوع  يسلولز  افیال  بیترک

 . دباشنمی ریگازها نفوذپذ  ریهوا، بخار و سا نسبت به  رایز ،مناسب هستند  يگاز يندهایفرآ

   متناسب  مورد استفاده  استریلیزاسیون  روش    با  د ی مجدد با  هقابل استفادسخت  استریلیزاسیون  ظروف

 . د ن باش سازگاري داشته کننده  و عامل پاكپاکسازي و با روش باشند 

 ابزارهاي واحد    گذاشته شوند.  کی کاغذ به پالست  صورتبهاستریلیزاسیون    يبرا  دیشفاف با  يهاسهیک

  .  بندي شوند بسته سه یدر ک د یباتنها 
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  شده نهیتوص

  شوند.  باز و بسته می  یصورت دستکه به  ییهابا سوراخفلزي  )  استریلیزاسیون  (  اياستوانه  يهاینیس

 . د ن کننمی ن یرا تضم خود اتیبودن محتو، استریل موارد نیا

  ا یخروج هوا    مکانکه ااستفاده کرد    یمحصوالت  ریو سا  ياقهوه  ي کاغذ   يهاسهکیها،  روزنامه  نباید از  

 کنند. میفراهم ننفوذ بخار را 

 مکان اند و اخود را از دست داده  ییایو سد باکتر  یکپارچگی  موارد  ن یا  رایز  ی، افتیبندي مواد بازبسته 

  کنند. ینم فراهم نفوذ بخار را  ایهوا کافی حذف 

  ی شود. امکان استفاده از کتان به شرط بندي استفاده میاستحکام و بسته  ياز نقاط جهان از کتان برا  ی برخ در

بافته شده    ریمواد غجنس  از    هیدو ال  نیب  ی،جراح  يهاینیس   وشاندنپ  يکه قبل از استفاده برافراهم است  

  .ردیقرار گ

  لگن   يهامجموعهد و وزن کل  تجاوز کن  لوگرمی ک  10از    د یها نبابندي آنو بسته  وسایلکل مجموعه    وزن

  باشد.  لوگرمی کسه   از شیب  د ینباشده دهیچیپ

  

  بندي بسته يهاکی تکن

بندي  ظروف بسته  ایقرقره)    ا ی  سهی ، کیفبندي مسطح (ورق، کاز مواد بسته  ی بیدر هر ترک  را  هادستگاهتوان  می

اي  تکنیک تا کردن بستهبا استفاده از ورق با    ي پیچیده شدههامحصول حفظ شود. دستگاه ی کپارچگیتا کرد 

هنگام باز کردن و برداشتن    یاند که خطر آلودگ شده  ده ی چیپ  ياگونهها بهند. دستگاهو ش میبندي  بسته  یپاکتیا  

  د. برس به حداقل  اتیمحتو

   



 ترجمه حمید زارع    سیوناستریلیزانماي راه

 
١٢٤ 

 Translated by JAM Sterilization Reaserch Inst. Iran (Hamid Zare)   است  دانتشار کلیه مطالب این کتاب به هر نحو با رعایت ذکر منبع آزا

   
 

  از یمورد ن  زات ی تجه

 بندي مواد بسته 

  استریلیزاسیون   ییایمیش   اندیکاتورنوار 

  يگذارعالمتقلم 

 نیاز  صورت  در(  برچسب ( 

 ی نیس  يهاروکش  

  

  پیچی لفاف  انواع 

  مسطح  پیچیدنمواد  

  بسته  کردن تاپیچیدن روش  

  یپاکت پیچیدنروش  

  ظروف 

 هاسهیک  
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ها در خدمات مناسب از آن  هبندي موجود و استفادبسته يها ستمی. انواع مختلف س 7  جدول 

  ل یاستر

  توضیحات   معایب  مزایا  استفاده  بندينوع بسته

 ه(درج کاغذي

  ) یپزشک 

سف  کاغذ  د یکرپ 

و  يسلولز افیشده؛ ال

  ی مصنوع

  بخار

  گرماي خشک

ETO 

نفوذ بخار، هوا، مواد   ●

  یی ایم یش

  طی ثر در شراوم سدي ●

  خشک تمیز 

سست؛    يعار  ● ذرات  از 

  مصرف کباری تنها

و ذرات سست   افیال ●

 ایدر صورت پاره شدن 

  خرد شدن 

  يبراعدم استفاده  ●

پالسما پراکسید  

 دیپراکس -هیدروژن 

را جذب  دروژنیه

  کندیم

را    کیشدن آسپت   باز  ●

  د کنمین لیتسه

 يهااز دستورالعمل ●

سازندگان استفاده 

دوتایی ؛ روکش دیکن

نفوذ بخار را  تواند یم

  کاهش دهد 

  ي کاغذ  يهایفک  ●

ن   چندان ؛  ستندیمحکم 

  داخلعدم امکان دیدن 

قابل   سخت  ظروف 

  -مجدد    هاستفاد

آلوم ،  ومین یفلزات، 

  ایباال    یبا چگال  مریپل

و   یبیترک فلز  از 

  ک یپالست

استریلیزاسیون  

براي   بخار 

هاي  مجموعه

وسایل  بزرگ 

  جراحی 

ایمن نگهداشتن وسایل    ●

و در  استریلیزاسیون  پس از  

  حین حمل و نقل 

به  ● باید  طور ظروف 

بارگذاري شوند  مناسب 

مشکالت  ایجاد  از  تا 

و   رطوبت  با  مرتبط 

خشک   زمان  افزایش 

  شدن جلوگیري شود 

سوراخ   هیدرب و پا ●

نفوذ  امکان تا  اندشده

بعد از   ؛شودفراهم بخار 

جدا و   ،هربار استفاده

  دیکن زیتم

و   یبه بازرس ازین ●

  نظم م  ينگهدار

ظروف    يهاستمیس  ●

استفاده   باید از  قبل 

  اعتبارسنجی شوند
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بافته  يپارچه ها

  شده.

  کی ای پارچه هیال دو

یک الیه  پارچه و الیه 

  کاغذ. 

  هیاول  يبندبسته

یا پیش بخار  خأل 

به  رو  جابجایی 

  پایین (جاذبه) 

  سنگین  هبست ●

در   –تر  محکم  ● مقاوم 

استفاد قابل  پارگی؛   هبرابر 

  مجدد

  سد باکتریایی ضعیف  ●

  يرو يهاسوراخ ●

اثر  یها را بپارچه آن

در صورت  ؛کندیم

،  بودنتنگ  ای میضخ

نفوذ هوا و حذف هوا را  

  کند یمختل م

قابل   ییتنها به ●

  ست یاستفاده ن

  در صورت خشکی ●

از حد باعث گرم  شیب

از حد بخار    شیشدن ب

عدم موفقیت و 

  شود یماستریلیزاسیون 

زخم    يهاعفونت  ●

  از پرز  ی ناش »لیاستر«

و خشک   زیتم ●

  شود.  ينگهدار

  یبه بازرس ازین  ●

  تیفیک یابیو ارزدقیق 

استفاده و   نیدر ح

  مجدد مصرف

  ه یاول  يبندبسته  يبرا  ●

توص شود، ینم  هیتنها 

د  دیبا   ي گریپوشش 

با آن  )  ياه یال  ای  هی(ثانو

  داشته باشد  وجود

بافته شدپارچه   ههاي 

  مصنوعی 

استریلیزاسیون  

  بخار

براي    ● مناسب  و  بادوام 

  استفاده

اعتبارسنجی    ● به  نیاز 

و  استریلیزاسیون  براي  

خشک شدن مطمئن در  

  مرکز 

اعتبارسنجی    ● به  نیاز 

  استریلیزاسیون  براي 

غیر   دار  سوراخظروف 

  اي یا فلزي شیشه

استریلیزاسیون  

  گرماي خشک

رساناي ضعیف گرما   ●  هاسوزناستریلیزاسیون   ●

افزایش زمان خشک   –

  شدن

  شود توصیه نمی ●
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ویالبطري و  ها،  ها 

شیشهآمپول اي  هاي 

  مایعات 

استریلیزاسیون  

خشک  گرماي 

  ها مایعات و روغن

استریلیزاسیون  براي    ●

  ها مایعات و روغن

(در    هاستفاد  ● محدود 

  صورت وجود)

استفاده   ● ندرت  به 

  شود می

  فویل آلومینیومی 

تر نسبت  ضخیم  هدرج

خانگی   فویل  به 

  )µM 75(حدود 

براي    ●  گرماي خشک شده  استفاده 

  وسایل بزرگ مانند دریل

برابر    ● در  نفوذناپذیر 

  بخار و گاز

معمول  هبراي استفاد ●

  شودتوصیه نمی

و  کیسه حمل  هاي 

  نقل

  پلیمرها ●

  اتیلنپلی ●

  سی ويپی ●

و  پلی  ● پروپیلن 

  کربنات پلی

  نایلون ●

  بخار

ETO 

پالسما   بخار، 

پراکسید 

  هیدروژن

حرارت  تنها 

  خشک

سد ضد میکروبی و گرد    ●

  و غبار مناسب 

ابزار    ● (یک  واحد  اقالم 

پزشکی به ازاي هر کیسه)؛  

قابل   بودن؛  استریل  حفظ 

آسان   بودن  مشاهده 

  محتویات

و   ● پارگی  امکان 

  سوراخ شدن 

آب  ● به  بندي  نیاز 

بدون   مناسب  حرارتی 

حفظ   براي  نشتی 

  استریل بودن 

حذف   ● مانع  برخی 

بخار شده و زمان حذف 

  دهندهوا را افزایش می

براي    ● استفاده 

مواد   یا  واحد  ابزارهاي 

  سبک 

کیسه  ● هاي برخی 

اتیلن، خأل را تحمل  پلی

  کنند نمی

سی  ويهاي پیکیسه  ●

توصیه نایلونی   و 

  شوند نمی

متصل به   لنیاتیپل

Tyvek  

مانند   ،  بافتهغیرکاغذ 

  اتصال عالی

  بخار

ETO  

دماي   با  بخار 

  پایین دماي 

  فرمالدهید 

پراکسید  پالسما 

  هیدروژن

ممانعتی  ویژگی● هاي 

ب،جذب اندك قوي و مناس

شیمیایی   مواد 

امکان استریل   کننده، 

وبآ حرارتی  داراي  بندي 

    شیمیایی ضمیمه   اندیکاتور

  فاقد معایب، اما گران●

دسترسی    ● عدم 

  گسترده 

غیر●  هبافتجایگزین 

  مناسب براي لینن 
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  78قابل استفاده  ه یبندي اولبسته  ي هاستمی ها و س. چند نمونه از دستگاه8  جدول 

  جایگزین  توصیه شده  مورد

بسته  دو  اي هاي پارچهبسته مواد  کردن ؛  يبندورق  تا 

 ی پاکت کردن تا ای ايهبست

 ه یچند ال لمیف هسیظرف، ک

ال  لمیف  هسیک  سواب مقدار اندك پارچه و / یا بانداژ /   احتماالهیچند  در    ، 

 هیال دو لمیف يهاسهیک

 ظرف

بسته  ورق  دو  مجموعه ابزار در سینی / سبد  تايبندمواد   کردن  : 

 ی پاکت کردن تا ای ايبسته

 ه یچند ال لمیف هسی، کظرف

احتماالهیالچند  هسیک  هاي واحد دستگاه ک  ،   يهاسهیدر 

 هیال دو لمیف

 ظرف

  ه سی؛ ورق کاغذ، کهیچند ال  لمیف  هسیک  (کوچک) کاسه و سینی 

 يکاغذ

 ظرف

درهیالچند  لمیف  هسیک  کاتتر، لوله، شلنگ ناسب  مصورت  ، 

 ه یال دو لمیف يهاسهیدر کبودن 

بسته  دو مواد  ،  يکاغذ  هسی،کيبند ورق 

 ظرف

ک  ظرف  اسکوپ   لمیف  هسیمخصوص، 

ک  احتماال،هیالچند ،  هیالدو  يهاسهیدر 

 از رول  هیالچندفیلم  هسیک

 ي کاغذ هسی، کيبندورق مواد بسته دو

یا   (واحد  جراحی  ظریف  ابزارهاي 

  اي) مجموعه

ال  لمیف  يهاسهیک ظرف  هیچند   ،

بسته مواد  ورق  دو  در    يبند مخصوص، 

 پشتیبان  قفسه / ستمیبا س بیترک

 ظرف

 ه یچند ال لمیف هسی، کظرف سهیدر ک يبند مواد بسته ورق  پروتز سینه 
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  بسته   تا کردن و  پیچی لفاف  روش

در    بایتقرروکش و    يمجموعه دستگاه رو.د یمحل کار قرار ده  يو در باال  بندي مناسب را انتخاببسته  مواد

ی  مجموعه دستگاه بررس  ایدستگاه را با دستگاه    ییصحت برچسب شناسا. ردیگبندي قرار میمرکز مواد بسته

وش در  راین  گام به گام    يراهنمادستگاه مطابقت دارد.  ستی لداخلی/برچسب سینی  که با    د یمطمئن شو  تا

بلند    يهااز لبه  یکی تراز شود.  روکشبلند    هموازات لب  با  دیبا  ینیبلند س   هلبنشان داده شده است.   16شکل  

لب  ینیس   هقاعد تا  و  بسته    اتیمحتو  يرو  روکش شود.  برگردانده میروي خود  بهبه عقب    روکش  هتا شده و 

مقابل   طرف  مرکزمیتا    اتیمحتو  يرو  روکشسپس  خط  تا  طرف  يشود  از(و  که  رو  ی  ات یمحتو  يقبل 

بپشده)  تا  بندي  بسته به  را  لبه  و  شود. روي  عقب  وشاند  برگردانده  سمت  یرغ  هايانتهاسپس  خود  کوتاه  از 

)  ي(هاروکش  يبراروش    اینممکن است  ند.شو تا می  ات یمحتو  يرو  کدام هرشوند و  نقطه تا می  ک یبه    اتیمحتو

  مهم است   شود.خود محکم می  ت یدر موقعاستریلیزاسیون  ر  نشانگ  نواراستفاده از    با  روکشتکرار شود.   یرونیب

د  ن توانمی  زیرا این مواردشود،    يریجلوگ  ییهوا  هايچاه  ایجاد شکاف، موج و تا از    ه شودد یچیپ  منیطور ابه  شیء 

  . ردیگقرار می روکش خارجی يدستگاه رو  ییبرچسب شناسا. د ن ندازیرا به خطر ببودن  استریل
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  ه بست کردن  تاپیچی  لفاف روش  اي از نمونه.  16  شکل

  

  

  ی پاکت پیچیلفاف  روش

  صورت مورب و کمی . مجموعه دستگاه بهد یکار قرار ده  زیم  يبندي مناسب را انتخاب کرده و روبسته  مواد

مرکز از خط  برچسب شناساد شومیپیچی  لفاف  يخارج  با دستگاه/  یی. صحت  را  مجموعه دستگاه    دستگاه 

روش   این  گام به گام  يمطابقت داشته باشد. راهنمای/ لیست دستگاه  ن یس   یداخلبرچسب  با    تا  د یکن  یبررس

  نشان داده شده است.   17در شکل  ادامهدر 

تا    اتیمحتو  يروبر  با آوردن گوشه به مرکز    کمتري است  هستطول گوشه به ب ی از روکش که داراي  قسمت

د. در هر مورد، گوشه  گردتا شده تکرار می  ه گوش   نیسمت راست و چپ اول  يهاگوشه  در مورد کار    نیشود. امی
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آورده    االبزرگتر به ب  تا خوردگی،  کند. در نهایت  جادیباز شدن ا  يبرا  محلی راشود تا  به عقب برگردانده می

در    کیآسپت  از روکش براي تسهیل باز کردن  ياو گوشه  ردیگقرار می  یقبل  يهاتا خوردگی  ریشود و در زمی

با   روکشتکرار شود.  خارجی)  ي(ها روکش ين روش برایهمممکن است . شود حالت بیرون زده قرار داده می

 ي برامهم است که شیء  شود.  خود محکم می  تیدر موقع استریلیزاسیون    یی ایمیش   اندیکاتوراستفاده از نوار  

  ي دستگاه رو  یی. برچسب شناساه شودد یچیپ  منیبه طور ابودن    ی و به خطر افتادن استریل از آلودگ  يریجلوگ

  . رد یگقرار می روکش خارجی
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  ی پاکتپیچی لفافاز روش   يا . نمونه17  شکل

  

  ها یسهها و ک بسته دوخت

جداگانه    يهادستگاه  يبرا  سهیک  ستمیاز س   ي استفاده کنندههاCSSD  تمامیدر    ی حرارت  يبند آب  زاتیتجه

.  ست یقابل قبول ن  ریخم  ایو چسب    یکیالست  ي، مانند نوارهانیگزیجاهاي  گزینه. استفاده از  هستند  يضرور

  . است آن مستلزم حفظ منظم آن مطلوب  ملکرد از عاطمینان دارد و  از یبه برق نبراي عملکرد    لریس 

  از یمورد ن  زات ی تجه
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  . از این زمان به آن نیاز نباشد)   زودتر که(درصورتیشوند   سیسرونوبت  کی   یحداقل سال د ی با  زاتیتجه  تمامی

 ی حرارت  بنديآب يهاسهیک 

  ی حرارت  لریس 

 يگذارقلم عالمت 

 نیاز  صورت  در(  برچسب (  

  

 دیرا انتخاب کن  یحرارت يبند آب هس یک ی ازمناسب  هانداز . 

 موجود    يهاو چروك  نیکه چ  د یحاصل کن  نانیاطماز این موضوع  .  د یقرار ده  سهی(ها) را در کدستگاه

غیر یکنواخت منجر  اینامناسب  يبند د به آبنتوانمیموارد  نیا رایزاز بین بروند،  بندي بسته هماددر 

 . د شون 

 د یها خارج کنسهیکه ممکن است هوا را از ک یی تا جاها کیسه يبند قبل از آب . 

 کند گرما و رطوبت عمل می در برابر  مانعی عنوانبه هوا . 

 شود   سهیک یباعث پارگ تواندیماستریلیزاسیون  ند یفرآ نیانبساط هوا در ح . 

 د ی قرار ده ی حرارت  لریرا در س  سهیباز ک يانتها . 

 د یوارد کن  یحرارت  يبند آب ه سیباز ک يگرما و فشار را به سطح انتها . 

 پرداخت هاسهیکاتصالی  هصفح يهانیدر قسمت چ ژهیوبهبندي  کامل بودن آب یبررسبه  د یبا . 

 و  خود   يکاغذ رو ي تاشدگیهادر گوشهرا  يکاغذ  يهاسهیک يبند در آب  یضعف هنقطتوان اغلب می

 . دنشو می لیتبد مورد  به دو  هکه چهار ضخامت مادداراي صفحات اتصالی یافت  يهادر بسته

 معکوس    رخآ مشکل  توان  می زدن  تا  با  ناحاتصالی    هصفحرا  از    يبند آب  تحت  هیدر  قبل  حرارتی 

  به حداقل رساند. بندي کلی آب

  ی حرارت  ي لرهایس
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 عنوان به کاغذ (به  لمی)، فسه یک  ای  یفک  ،عنوان مثالکاغذ به کاغذ (به  بنديآب  يبرا یحرارت  يلرهاسی

  د. نشو ها استفاده میکی) و پالست ریپذ بندي انعطافبسته يهاستمیها، س ورقه ،مثال

 است. دما، فشار    ا دیدهصفحات گرم  نی ب  جال خوردهسطوح    سازيدهشامل فشر  یبندي حرارت آب

  د. ن طور مداوم کنترل شوبه د ی و زمان تماس با

 بندي منجر شوندمشکل در آببه توانند  یو چروك، ضخامت و نوع مواد استفاده شده م  نیچ .  

 حاصل شود   نانیاطم  هاآنشوند تا از سالم بودن   یبررس محل ورودي  در    د یبا شهیهمها  بنديآب .  

  حداکثر    د یبا  یحرارت   يلرهایس منظم  فواصل  سرو  هماه  12در  شامل    کامل  یکیمکان  سیتحت 

 . رند یگبدما قرار  ونیبراس یکال

 استریل   یحرارت  لریروزانه در هر س صورت  به  د یبندي مورد استفاده بابسته  همادهر نوع    یش یقطعات آزما  

  یزاسیون لیاستر قرارگیري تحت فرایندقبل و بعد از  بندي درآبو استحکام  ی کپارچگیشده و از نظر 

 . دنر یقرار گ یبخار مورد بررس 

  س مختلف  هستند  یحرارت   يلرهای انواع  دسترس  استرال 79در  استاندارد  مراجعه    AS  [4187[  ای(به 

  . هستند وستهیپ ای ايگیره از نوع  ی حرارت يلرهای ). س د یکن

 قرار دهد یبررس ی مورد  حرارت  لر یهر نوع س  يبراصورت روزانه  اپراتور باید موارد زیر را به : 

 است پرز  ایشل  افیال فاقد و  زیتم  تیکه دستگاه در وضع د حاصل کن  ناناز این موضوع اطمی . 

 این موضوع اطمینان   برخوردار   مناسبی  وضعیت   از   عناصر  هشدهاي نصبروکش  که   کند   حاصل   از 

 . شوند می تعویض خرابی بالفاصله صورت  در  و هستند 

 استریلیزاسیون  در هنگام    یحرارت  يهابنديآب.  بندي را تأیید کندآببر  استریلیزاسیون   ند یفرآ  ریتأث

  گردند. میاز ب يسرد شدن به حالت عاد هنگامدر  شوند، اما معموالمی ف یبا بخار ضع

 
  از عفونت يریشگ یو پ یبهداشت يها. مرکز مراقبت يسازلیو استر  یضدعفونت کنترل عفون يها. دستورالعمل وزلندی ن / ایدستورالعمل استرال  79

)CHRISP( ،2006 . 
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   توسط  استریلیزاسیونETO  هیدروژن پراکسید  پالسما    بر   یتوجهقابل  ریتأثفاقد  تشعشع    ای ، 

  . استها بنديآب

 از مطابقت  کند تا    میو تنظ  یبررس   سه ماهحرارتی را هر  عناصر    نیشکاف باپراتور باید  ،  نیبر ا  عالوه

  . کندحاصل  نانیاطمهاي سازنده آن با توصیه

  گذاري ها و برچسب، شاخصدوخت

و درج نشانگر    پک هابستن    يبرا  معموالاستریلیزاسیون  نشانگر  چسب اتوکالو  داراي  ، مانند یچسب  ينوارها

  ندیقابل مشاهده است که در طول فرآ  یمورب  ينوارهاصورت  به  ییایمید. نشانگر ش نشو استفاده می  ییایمیش 

ی  رهیت  ،استریلیزاسیون می  رییتغ  اشده  چسب  ندهرنگ  شرا  د یبا  اتوکالود.  داده  طیتحت  ح  رخ    ن یدر 

  باشد.  ریکننده نفوذپذ استریلبوده و در برابر عامل   داریپا، استریلیزاسیون 

  دوخت د به نتوانبندي میدر مواد بستهموجود  و چروك    نیانجام شود. چ  اطیبا احت  د ی با  یحرارت   دوخت   ند یفرآ

  ی باید حرارت  دوخت  يهاسهیبا استفاده از کپیچی مضاعف  لفافد. هنگام  ن شو  غیریکنواخت منجر  اینامناسب  

 ي ریجلوگ  یرون یب  ه قرار گرفتن در بست  يبرا  ی داخل  ه تا از تا شدن بستداد  مورد استفاده قرار    يابه گونه  راها  بسته

شود.  استریلیزاسیون  کرده و مانع    ریها گممکن است هوا در چروك  رایز  ،تا شوند   د ینبا  رول ها  يهالبه  شود.

تا از نفوذ و حذف   رد یهم قرار گ ردر کنا يقسمت کاغذ  باید وي پک ها،با استفاده از پیچیدن مضاعف  هنگام 

ها را فراهم  دستگاه  هامکان مشاهد   نیهمچنامر    نیحاصل شود. ا  نانیرطوبت اطم  کننده، هوا واستریل  هادم

  من یها به طور امهم است که دستگاهمواد  بودن  ی و به خطر افتاد استریل  از آلودگ  يریجلوگ  يد. براسازمی

سب  . برچ د ی سیننوي بسته چیزي  کاغذ سمت    يرو  ،د یدستگاه استفاده کن  ییاسا. از برچسب شنه شوندد یچیپ

  . رد یگقرار می خارجیبندي  بسته  يدستگاه رو ییشناسا
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بابسته ها  يریبارگ  هنگامدر    دیها  پک  جهت    استریالیزردر    وي    /   کاغذ   ی عنی (  رند یگبقرار  یکسانی  در 

  یمتوال  هدر انتخاب انداز   د یبا  يگریدر داخل د  وي پک   در صورت قرارگیري).  کیپالست  /  ، کاغذ کیپالست

  . کردمناسب دقت 

  

  د. ن شو استفاده هطبق دستورالعمل سازند خود باید بر    کنندهبنديآب يهابسته

  کند. بندي را سوراخ میمواد بسته رایز  ،استفاده شود منگنه از د یهرگز نبا
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  ی بندي حرارتآب  ي کار  ستگاهیا   اي ازه. نمون 18  شکل

  

  ن ییپا   ي دمابا    ي ندهایفرآ  ي بندي براخاص بسته  يها دستورالعمل

.  هستندبندي  مواد بسته  يبرا  یخاص  يهاتیمحدود  ا یالزامات  داراي    نییپا  يدر دمااستریلیزاسیون    يندهایفرآ

  ارائه شده است.  ادامهدر  يمختصر حاتیتوض

ETO 

به  (  د ناستفاده شو  ETOاستریلیزاسیون در   توانند یبندي م آب يهاوهیبندي متخلخل و ش از مواد بسته ياریبس

ها را  سمیکروارگانیممطمئن  بردن    نیاز ب  يبرا  ازیپنبه که رطوبت مورد ن   /  استریپل  ای  ايهپنب  يهاجز پارچه

می آب) ند نکجذب  ظروف  نبا.  شده  بسته  د ی بندي  مواد  شوند.  همچناستفاده  (و  حال    يکاالها  نیبندي  در 

گاز    نیکنند. حذف اجذب میاستریلیزاسیون  را در طول    ETOاز    یمتفاوت  ریمقادمختلف،  )  استریلیزاسیون  

توانند  بندي میدارد. مواد بسته ی نیازخاص  زاتیو تجه  ی هواده  هآهسته است که به مرحل   يند یجذب شده فرآ

مجدد    سنجیمستلزم اعتبار  رییباشند و هرگونه تغ  شته دااستریلیزاسیون    ندیفرآ  ییبر کارآ  ی توجهقابل  ر یتأث

  است.  ند یفرآ

  پالسما پراکسید هیدروژن 
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  ن یاستفاده کرد. ا دروژنیه د ی پالسما پراکساستریلیزاسیون در  یمصنوع امالبندي کتوان از مواد بستهمی تنها

د  نتوانمیك اند  اریبس ریمقاد رایزاست، بندي رطوبت جذب شده در مواد بستهگونه  عدم وجود هر لیبه دلامر 

مواد مناسب توان  میند.  نک  جادیا  خلتدا  ند یفرآ  نیمورد استفاده در ا  يپالسماایجاد  و    قیعم  به خأل  دنیدر رس 

کرد  موجود انتخاب    يسلولز  ر یغ  ریپذ بندي انعطافبستهمواد  بافته و  غیر    يهااز روکش  ی عی وس   ف یطمیان  از  را  

  . بندي شوندآبگراد سانتی  هدرج  120 يدر دما  که باید 

  د ی اس  ک یپراست 

بنابراکناستفاده می  عیما  هکننداستریل  هماد  نوعی از    د ی اس   ک یپراستاستریلیزاسیون   مواد    تواننمی  نید.  از 

  ن یاهدف از . د شخواهند  اشباع   ع یما از کامال ندیفرآ انیدر پااین مواد  رایز  ،بندي متخلخل استفاده کردبسته

فاصل بنديبسته  يابزارهااستریلیزاسیون    ،ند یفرا با  دستگاه    اریبس  انتقال  هنشده  از  تا محل    استریالیزر کوتاه 

بندي موجب سطحی از  عملکرد مواد بسته  هبه مانند نحومل بار  اح  »کاست«منظور،    نیا  ياستفاده است. برا

استریل  حفظ    يدستگاه براحامل بار اختصاصی    يهاستمیس   نی، اما اشودمیاستریلیزاسیون    حفاظت در پی

  . ستندی نمناسب استریلیزاسیون پس از  قهیچند دق ز ا شیببودن 

  گذاري   برچسب

شوند. اطالعات   يگذاربرچسبانجام این کار  قبل از    دنش  لیاستر  نظر گرفته شده برايي درهابستهالزم است 

  باشد:   ریشامل موارد ز  د یبرچسب با يرو

 محصول  نام 

 کننده بنديفرد بسته نام 

 استریلیزاسیون   خی تار ای / انقضا و خیتار 

 استریل»  هکلم ، لزوم صورت  در» 

 بارگذاري   هشمار  
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با  اطالعات مواد   يرونباید  د و  ن ثبت شواستریلیزاسیون    ییایم یش   اندیکاتوربرچسب    اینوار    يرو  د یبرچسب 

روي بندي حرارتی و  آبرا در خارج از خط    يکاغذ   /ی  کیپالست  يهاسهیکتوان  می.  وارد گردندبندي  بسته

نفوذ کند. قلم    یکیقسمت پالست يبه کاغذ روتواند یجوهر م رایز ،کرد يگذار) برچسبايهشفاف (ورق سمت

  ر یو غجوهر پس دادن ، بدون  کردنپاك غیر قابل   د ی بسته باگذاري  برچسب  يبرامورد استفاده  يگذارالمتع

  ی کپارچگ یممکن است    رایز  ،استفاده کرداي  ساچمهنوع    ایآب    هی، بر پازینوك ت  يهااز قلمنباید  باشد.    سمی

را به خطر ب   ندیدر معرض فراقرارگیري  بتواند    د یبندي باسطح بسته  ي. برچسب ثابت شده رود ن ندازیبسته 

تحمل کند استریلیزاسیون   از برچسبرا  استفاده  بخودي  دخو  با قدرت چسبندگی  يتجار  ي ها. ممکن است 

  ي تا زمان استفاده رو د یها با. برچسببرخوردار هستند  وتریکامپ قیاز طرتولید  ای یقبل چاپ  تیمز از که شود

  د. ن فاقد سم باش  دیاجوهر و چسب بتوجه داشت که  نکته باید به این بمانند.    یبسته باق

پروتکلهیها، روسیاست و دستورالعملها،  لفافهاها  نظر  در  يهابندي دستگاهو آب  زدنو برچسب  پیچی  ي 

در    یو به راحتیرند  قرار گ  ینیمورد بازب  ياصورت دوره، بهشده  نیتدو  د یبااستریلیزاسیون  گرفته شده براي  

  د. ن باش   در دسترسبخش 

 موارد تمامی    يبراکامپیوتر  شده توسط    د ی تول  ستمیس   ای  piggyback batchبرچسب کنترل    ستمی س   ازباید  

ثبت شده    ماریب  عمل  هدر پروند  د یبرچسب با  نی ا 80.کرداستفاده    لیعنوان محصول استربهنظر گرفته شده  در

  . کندموارد کمک یادآوري این شود تا به وارد  توسط کارکنان اتاق عمل 

  : 81عبارتند از حداقل الزامات برچسب زدن 

  استریالیزر  ییکد شناسا ایشماره 

 استریلیزاسیون   ختاری 

 
.  2015 آگوست 20 در دسترسی. »عمل  اتاق ابزار هايسینی  دستی ردیابی و دستی زدن برچسب براي هایی«توصیه  80

https://www.health.qld.gov.au/chrisp/ 
  تجهیزات و وسایل سازياستریل  و ضدعفونی پاکسازي،. کرد مشاهده  ٤١٨٧AS/NZS :٢٠٠٣ در را کننده پاك مواد انتخاب راهنماي توانمی 81

  . بهداشتی هايمراقبت   مراکز در مربوطه هايمحیط  نگهداري و مجدد ياستفاده  قابل جراحی و پزشکی

http://www.saiglobal.com/pdftemp/previews/osh/as/as٤٠٠٠/٤١٠٠/٤١٨٧.pdf. 2015 آگوست 20 در دسترسی .  



 ترجمه حمید زارع    سیوناستریلیزانماي راه

 
١٤٠ 

 Translated by JAM Sterilization Reaserch Inst. Iran (Hamid Zare)   است  دانتشار کلیه مطالب این کتاب به هر نحو با رعایت ذکر منبع آزا

   
 

  تعداد چرخه  ایبار 

 انقضا  خیارت  

  گذاري برچسب  ن یو کنترل ح  نظارت

  د: ن برچسب زدن کنترل شو ن یدر حباید  ریز موارد

 بندي  مواد بسته کلی ظاهر  حصول اطمینان از 

 ها کامل بودن بسته زحصول اطمینان ا 

  ح یبندي صحبستهاز محصوالت و مواد نسبت به استفاده  نانیاطمحصول 

  محصول يروصحیح    يگذاربرچسباز  نانیاطمحصول 

 ح یصح  بنديآب حصول اطمینان از 

 زات یتجه  يدماسنج روخوانش  عنوان مثال  بندي، بهبسته  زاتیتجه  ح صحی  عملکرد  حصول اطمینان از  

 ی بندي حرارتآب

  ود داشته باشدبندي وجآب یکپارچگیدر  يگرید  یشکستگ ایمهر و موم باز، حباب گونه  چی هنباید 

 شوند  یسوراخ بررسوجود و  یاز نظر پارگ د بای مواد 

 شود   یبررس د ی با لترهایظروف و فبندي  آب 

 استریل بودن بررسی شونددر حفظ با قابلیت اختالل  يدستکار شواهد و  بیاز نظر آس  د ی ظروف با  

  بندي بسته  ي هاستمی س  ي نگهدارتعمیر و 

 براي استفاده طبق دستورالعمل سازندگان   بر ياصورت دورهبه د ی مجدد با هظروف سخت قابل استفاد

 . شوند اعتبارسنجی

  با  يزیربرنامه  هرانیشگیپ  يهامراقبت استانداردهابر    د یشده  دستورالعملISO  يطبق    ي ها، 

 د. نانجام شو  ي محلیهاها و دستورالعملها، پروتکلیهها، رواستیس   ای / گان وکنند تولید 
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   انجام    یحرارت   لریهر س   ايربروزانه  صورت  به  د یبا  یحرارتبندي  آبو استحکام    یکپارچگی،  ییکاراتست

 . شود

 انجام شود  یخروج  تیفیک یبا بررس  د یبا  یحرارتبندي تحت آب يهانظارت معمول بر فرآورده . 

  سروصورت  به  د یبا  یحرارت  يلرهایس ا  سیساالنه  کال  سیسرو  نیشوند.  و    ونیبراس یشامل  دما 

 . استآن و قدرت  یحرارتبندي آب یکپارچگی

   توصیه  مستند    يهاطبق روشبر    سات یو تاس   زاتیتجه  تمامی  يبرا  د ی با  رانهیشگی پ  ينگهدارتعمیر

 . و اجرا شود يزیربرنامهشده توسط دستورالعمل تولیدکنندگان، 

 دنمشخص و مستند باش  د یشده و دفعات انجام آن با يزیربرنامه ينگهدار  عمل هر هروی . 

 اعتبارسنجراتیتعم  تمامی  سوابق   ی مقررات مل بر  طبق  نمزمانی    مدت   يبرا  دیبا  هایسو سروها  ی، 

 . دن شو ينگهدار

 د نظارت داشته باششده  يزیربرنامه ينگهدارتعمیر و  مراحل بر   د یبا  طیواجد شرا یشخص .  
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  یی ایم یش  يها کنندهیضدعفون 

  قدمه م

استفاده   یبهداشت يهامراقبت طیدر محموجود  زاتیتجه ا یاقالم  ی ضدعفون يبرا  یمختلف یی ایمیعوامل ش  از

  ي هادستگاه  به دنبال پاکسازي  ییایمیش   يهاکنندهیطور خاص به استفاده از ضدعفونبخش به  نیشود. امی

  پردازد. میناپایدار در برابر حرارت 

  آل ایده  هکنندیضدعفون 

 باشد   ییباال  یکشکروبیم تیفعال يدارا د بای . 

 دخواهد بر  نیجمله اسپورها را به سرعت از بها از سمیکروارگانیاز م ی عیوس  فیط . 

  است  داریپا یی ایمیاز نظر ش . 

 باشدمیثر وم ی آل  باتیحضور ترک در . 

  سازگار است  ی،ضدعفوندر حال با سطح . 

 (مطلوب)  ها برخوردار استنفوذ به شکاف از توانایی . 

 قابل قبول باشد  شناسی ییبایارزان و از نظر ز د بای .  

مقاومت   ینزول   ب یخالصه شده است. ترت  7خاص در جدول    يهاکنندهیضدعفون خی از  بر  یکروبیضد م  تیفعال

  9مختلف در جدول   يهاسمیکروارگانیدر برابر م ییایمیش   يهاکنندهیضدعفون  ی کشکروبیم ت یدر برابر فعال

  شده است.   آورده
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  ی ضدعفون  ندیفرآ  یبر اثربخش موثر  عوامل

افزا  ها.سمی کروارگان یم   مقدار ز  شیبا  برایستی بار  الزم  زمان  مدت  ماد  ي،  نیضدعفون  ه عملکرد    ز یکننده 

متعدد    ياجزاقطعات ابزارهاي داراي  است.    يتمام سطوح ابزارها ضرور  ق یدق  پاکسازي،  نی. بنابراابد یمی  شیافزا

  و ضدعفونی شوند.  زیتمبخش به بخش  و   شدهجدا ابتدا  د یبا

تواند  نه تنها می  ی مواد آل  ریسا  ایمانند سرم، خون، چرك، مدفوع    ی مواد آل  ا ی  /  ها و لمیوفیوجود ب  .یآل مواد 

م  تیفعال ضدعفونی  یکروبیضد  غمواد  را  می  رفعالیکننده  بلکه  با ضدعفونکند،  تماس  از  نیز  کننده  یتواند 

  . ندازد یآن را به خطر ب یاثربخش  جه یکرده و در نت يریجلوگ

شسمی کروارگان یم   مقاومت عامل  برابر  در  ایی ایم یها  درجامر    نی.  ط  هدر  به  ضد    يهاتیفعال  فی اول 

  ). د ین جعه کرام 7جدول به  عوامل مختلف اشاره دارد (  یکروبیم

مورد انتظار    یکروب یاثر ضد م  د ی تول  يکننده برایهر ضدعفوناز    ازیبه غلظت مورد نمورد    نیا  .عوامل غلظت

  ی ماده را به دنبال داشته باشند. خوردگ  ی مانند مخرب ر یتأث  توانند یباالتر م يهااشاره دارد. غلظت

ضدعفون  یبرخ   .ییا یمیو ش   یکیزی ف  عوامل  مواد  ویاز  دما  در  ضد    تیفعال  يدارا  خاصی   pH  ای  /  کننده 

  مطلوب هستند.  یکروبیم

  ه جیبه نت  یاب یدست  يبرا  یزمان مشخص مدت    دارايکننده  یهر روش و عامل ضدعفون   .مواجههزمان    مدت

  مطلوب است. 

  ه کنند مواد آزاد،  عنوان مثالبه(  هستند   داریناپا  ،استفادهمورد  ها در غلظت  کنندهیاز ضدعفون  یبرخ  .پایداري

  شوند.   ختهیدور ر یضدعفون   هماد هکنندنیمأت /  تولیدکننده  هیطبق توصبر   د ی و با )کلر
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  متداول   ییای میش  ي هاکنندهیضدعفون   انواع 

  82ییا یمیش هاي  هکنندی. ضدعفون 9  جدول 

  معایب  مزایا  نوع عملکرد  شیمیایی  هماد

  دیفتاالدئارتو 

)  OPA(  دیفتاالدئ  ارتو

)Cidex OPA®نوعی عامل   ) 

  ي برا  مورد استفاده  ییایم یش

  که   سطح باال است  یضدعفون

آلدئ گروه    ی معدن  يدهایبه 

  د یکربوکسالده-بنزن  يحاو

  . باشدمربوط می

  

  استفاده   دستورالعمل

برا الزم   یضدعفون  يزمان 

باال   طبق  بر  سطح 

و    ی مل  ياستانداردها

متفاوت است.    دکنندگانیتول

استاندارد   مثال،  عنوان  به 

FDA  مستلزم   متحده  االتیا  

دما  قهیدق  12تا    10   ي در 

گراد،  یسانت  هدرج  20

کانادا   10  مستلزم  استاندارد 

 یسلول  ياجزاسیون  الیبا آلک 

  ي رو  بر   میمستق عمل  و  

  ، کینوکلئ  يدهایاس

ب  سمیکروارگانیم از  را    ن یها 

  برد.  یم

  ه در محدود  ی عال  يداریپا  ●

در  )  pH   )3-9از    یعیوس و 

فعال  يازین   جهینت  يسازبه 

  ندارد.

 يبا سازگار  عیسر  عملکرد  ●

انعقاد خون    عدممواد و  عالی  

  ي روبر  بافت    تیتثب  یا

  سطوح. 

و  نا  باًیتقر  يبو  ● محسوس 

  ي سازبه فعال  ازینعدم 

 هی، اما توصستیزا نسرطان  ●

داراي  در مناطق  کهشود  یم

مواد   تمامی(مشابه    هیتهو

 رایز  ،استفاده شود)  ییایم یش

سالمت بر  آن  کامالً   ی اثرات 

  اندمشخص نشده

گلوتارآلدئگران  ● از   د یتر 

بر    یمبن  ییادعا  چیاست و ه

آنکشقارچ   تیفعال وجود    ی 

  ندارد.

آن    ی احتمال  بیوع   یکی از  ●

م  نیا که  باعث   تواندیاست 

و   شود  چشم  سوزش 

را خاکسترنیپروتئ کند    ي ها 

محافظت  ( پوست  جمله  از 

و  یمخاط غشا  نشده،   لباس   ،

مح  بنابرای) طیسطوح    ن ی. 

  دیهنگام استفاده از محلول با

کرد و  را رعایت    اط یاحتجانب  

از   (مانند   PPEاستفاده 

و   چشم  محافظ  دستکش، 

روپوش در    ياهدهان،  مقاوم 

  است.  ضروري) عاتیبرابر ما

  دیبا  زاتی، تجهنیبر ا  عالوه  ●

ده شوند تا از  کامالً شستشو دا

 
.  شوند استفاده مجدد ياستفاده  قابل پزشکی هايدستگاه  براي جدول این در شده داده نشان شیمیایی يکننده  ضدعفونی مواد است ممکن: توجه 82

  ید، پوویدون و کلرهگزیدین مانند  شیمیایی مواد سایر. اندشده  ذکر اینجا در باال سطح  يکننده  ضدعفونی مواد تنها که داشت توجه نکته این به باید

  .شودمی  توصیه پوست و دست براي تنها هاآن ياستفاده  و  نیستند مناسب پزشکی وسایل ضدعفونی براي و هستند گندزدا
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اروپا   قهیدق استاندارد    و 

زمان   قهیدق  5  مستلزم

  . هستند يورغوطه

  

  استفاده   غلظت

 هیتوص  درصد  0.55غلظت  

را  میشود.  یم محلول  توان 

شدن   باز  از  روز    14  تاپس 

محصول مجدداً استفاده کرد.  

صورت   نشددر  داراي  باز  ن 

  . ه استدو سال ماندگاري

پوست    رییتغ   يغشا  ایرنگ 

  شود.   يریجلوگ ماریب یمخاط 

طبق مقررات  بر    دیبا  دفع  ●

ممکن    رایز  ،انجام شود  یمحل

که   باشد  نیاز  محلول  است 

OPA  ستمیقبل از دفع در س  

بهداشت   ی خنثی،  فاضالب 

  .شود

  براي   استفاده  ●

مورد  هاستوسکوپیس ي 

  تحت  مارانیب  در  استفاده

جراح مثانه    ی عمل  سرطان 

نمی زیرا  توصیه  خطر  شود، 

آناف از    یناش  کیالکتیشوك 

  . ها وجود داردمانده یباق

  يهاکننده  یضدعفون  ●

آلده  یمبتن تثبیتدیبر   ،  

و   هستند  باید کننده   اقالم 

غوطه از  کامالً    سازيورقبل 

  شوند. زیتم

  ی برخ  يتست برا  ينوارها  ●

موجود   محصوالت  هستند  از 

محلول در غلظت    تا قرارگیري

  .بررسی شود موثر
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  دیگلوتار آلده

نوعی  نیا   ب یترک  ماده 

  شکل به    کهاست    يدیآلده

  یی ایقل ای يدیاس يهامحلول

محلولباشدمیموجود    يها. 

ن  داریپا  ي، دیاس   ي ازیبوده و 

فعال  اما    يسازبه  ندارند، 

محلول به  بافر   يهانسبت 

آهستهایقل عملکرد  تري  یی، 

همدارند به  به    لیدل   نی. 

  pH  ي دارا  يهامحلول  هانداز

به طور گسترده مورد    ییایقل

  . رندیگیقرار نم فادهاست

  

  استفاده دستورالعمل

  ن یب  سازيورغوطه  زمان

اما  است،  متفاوت  کشورها 

زمان الزم  حداقل    قهیدق  10

،  یکشيباکتر  تیفعال  يبرا

ضد   تیفعال  ي برا  قه یدق  20

تر  یسل، و زمان تماس طوالن

از( برا   3  بیش    ي ساعت) 

  است.  یر کشواسپ تیفعال

  

  استفاده  غلظت

ا   ي اجزا  ونیالس یآلک   جادیبا 

دهند  یسلول سنتز   ه تغییر 

  بر   RNAو    DNA  نیپروتئ

تأثسمیکروارگانیم  يرو   ر یها 

  د.نگذاریم

 طور  به  ٪2  دیگلوتارآلدئ  ●

  ی ضدعفون  براي  گسترده

حرارت   به  حساس  موارد 

آندوسکوپ  يهامانند 

شود.  یاستفاده م  ریپذانعطاف

  د یگلوتارآلدئترکیبات  اکثر  

  هستند:   ریز  هايویژگی  يدارا

و    یخوردگ  عدم  ● فلزات 

  مواد.  ریسا

فعال شدن در حضور    ریغ  ●

  حداقل است.   یمواد آل

  ي دارا  ییایقل  يهامحلول  ●

فعال  یعیوس  ف یط   يهاتیاز 

م جمله   یکروبیضد  از 

  هستند.  ییایباکتر ياسپورها

سم   ي ریپذکیتحر   ●   تیو 

  . یاحتمال

ترکیب    ● فعال   پساین  از 

تول به    ییبخارها  دیشدن 

است  پردازد  می ممکن  که 

آسم شغل درمات  یباعث   ت یو 

شوند. در صورت کوتاه   یتماس

با  تماس  مدت  بودن 

از  (  دیگلوتارآلدئ   5کمتر 

میقهیدق از    توان) 

استفاده  التکس   يهادستکش

آنو  کرد   را  سپس  دور  ها 

تر در صورت طوالنی.  انداخت

ازبودن   باید  تماس    مدت 

  .استفاده کرد  لیتری دستکش ن

ترکیب    ● از    دیبااین  دور 

با    یو در ظروف  یمنابع حرارت

  شود.   يدرپوش محکم نگهدار

یا    ● دفع  ساخت، 

در    ورسازي وسایل بایدغوطه

با  مناسب و    هیبا تهو  يامنطقه

(مانند    PPE  لیوسا مناسب 

چشم بند  شیپ  ،محافظ 

ا  یکیپالست نجام  و دستکش) 

  .شود



 ترجمه حمید زارع    سیوناستریلیزانماي راه

 
١٤٧ 

 Translated by JAM Sterilization Reaserch Inst. Iran (Hamid Zare)   است  دانتشار کلیه مطالب این کتاب به هر نحو با رعایت ذکر منبع آزا

   
 

 ییایقل  pHدر    %2  غلظت

باال    ضدعفونی  يبرا سطح 

 يهاشود. محلول  یم  هیتوص

محلول    ییایقل صورت  به 

م  يدیاس با نشویارائه  که  د 

قل بافر  فعال   ییایافزودن 

از ترکیب  د.  گردنیم پس 

 ییایقل  pH  يدارا  سازيفعال 

تا    ماندگارياست که     14را 

کاهش   يسازروز پس از فعال

  ن یهمچن  دهد.یم

وجود    هایینویفرموالس

تر یطوالن  ماندگاريد که  ندار

  ر یپذامکان  را  روز  28تا  

  د.نسازیم

در   دیگلوتارآلدئ  غلظت  ●

و    دیبا  ط یمح شود  کنترل 

شغلی    همواجه  ياستانداردها

آستانه حد  مقدار    /  (مقدار 

گلوتارآلدئ  د یبا  دیمواجهه) 

0.02  ppm  )در  هقطع ت 

  8در    ppm  0.05) تا  ونیلیم

باشد. در صورت    يساعت کار

با تنفس  دینشت  در   یمحافظ 

  دسترس باشد. 

  يهاکننده  یضدعفون  ●

آلده  ی مبتن ت  تثبی  دیبر 

و   هستند  بایدکننده    وسایل 

غوطه از  کامالً    سازيورقبل 

نوارها  زیتم تست   يشوند. 

محصوالت    یبرخ  يبرا از 

قرارگیري تا  هستند  موجود  

 ی بررسمحلول در غلظت موثر  

  شود.

  دیفرمالدئ

محلول   ،نی(فرمال  دیفرمالدئ

شددرصد    40   ه تثبیت 

  نوعی است)    دیفرمالدئ

  است.  یمحلول آب

  

تغ اس   رییبا  سنتز   يدهایدر 

ها   سمیکروارگانی ، مکینوکلئ

  کند. یم رفعالیرا غ

  فذان يبو ●  خیر  ●

 ي غشاها  هکنند  کیتحر  ●

  . یمخاط 

  زا. سرطان بالقوه ●

قو  ،دیفرمالدئ  ●  ي محرك 

تواند  یاست و م  ینیچشم و ب
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  ها اندیکاسیون

اثرات    بافرمالین   به  توجه 

تحر  یسم از    کی و  کننده 

هر   1996سال    گونه  تحت 

ل عنوانی     ضدعفونی   ستیاز 

  ی شمال  يکایآمر  يهاکننده

حذف شده است. استفاده از  

محلول  دیفرمالدئ  باید  هادر 

دل بهداشت  لیبه    ی اثرات 

ا   یی ایمیش  هماد  نیخطرناك 

  منع شود. 

ناراحت و    یتنفس  یباعث 

  شود.  کیآلرژ تیدرمات

ته  - دفع    هیهنگام  و 

از   دی با  دیفرمالدئ  يهامحلول

PPE    ،دستکش) مناسب 

پ نک یع محافظ  شی،  و  بند 

  ) استفاده کرد.یتنفس

مواجه  - بر    یشغل  هنظارت 

دستورالعمل   يهامطابق 

  است. ضروري  یمحل

محلول  - از   ي هااستفاده 

  دیفقط با  نیفرمال  ای  دیفرمالدئ

توسط کارکنان کامالً آموزش 

  انجام شود.  دهید

        

  د یاس کیپراست

عامل    نوعی   دیاس  کیپراست 

که    دیاکس است  کننده 

پراکسعملکردي    دیمشابه 

به این ترکیب  .  دارد  دروژنیه

ما موجود    عیصورت  پودر  و 

و    دکنندگانیتول  pHاست 

  . باشدمیمتفاوت 

  

  استفاده دستورالعمل

کرده و   دناتورهها را  نیپروتئ

را    یسلول  هوارید  يرینفوذپذ

  دهد.یم رییتغ

از    ياگسترده  فیط   ●

(از    ی کروبی ضد م  يهات یفعال

  جمله اسپور). 

  . عیسر اریحالت عمل بس  ●

  .یسم عدم تولید ضایعات ●

  .يسازبه فعال ازینعدم  ●

آل  ● مواد  حضور  موثر    یدر 

  ماند.یم

  ي در دما  یحت   اسپورضد    ●

  .نییپا

برنز،   هخورند  ● برنج،  مس، 

گالوان آهن  و  ساده    ؛زهیفوالد 

را    نیاتوان  میاما   به  اثرات 

تغیافزودن  کمک و   رات ییها 

pH .کاهش داد  

چشم    بیتواند باعث آس یم  ●

  يهامحلول  ژهیو پوست (به و

تحرظیغل و  شود    کی) 

به دنبال    یمخاط   يغشاها را 

  د. داشته باش
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خودکار استفاده    يهادستگاه

اسکننده     ک ی پراست  دیاز 

  یی ایم یش  یضدعفون  يبرا

و    ی ، جراح  یپزشک   يابزارها

جمله   یدندانپزشک از 

آندوسکوپ و آرتروسکوپ در  

هستند.   دسترس 

 يبرا  ییهامحلول

به  اقالم    ی دست  سازيورغوطه

دسترس  در  پاکسازي  دنبال 

  .هستند

  

  استفاده  يبرا غلظت

  0.2تا    0.1  يهاغلظت  از

  15تا    5درصد با زمان تماس  

م  قهیدق به  شود.  یاستفاده 

شدن،  رقیق  هنگام  ویژه 

بر  شود.  ی م  یتلق  داریناپا

توصی فعلی   هسازند  هاساس 

پس ساعت    24باید در عرض  

از آماده شدن استفاده شود.  

  ي برا   زیستی  يهاشاخص

مناسب   معمول  نظارت 

نوارستندین برا  يها.   يتست 

محصو  یبرخ موجود  از  الت 

 یاکند  یخون را منعقد نم  ●

  ي ر روبها  بافتموجب تثبیت  

  د. شویسطوح نم

مانند    یمواد آل به  در نفوذ     ●

گلوتارآلدئ  لمیوفیب   د یاز 

  .است ثرتروم
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محلول   قرارگیريتا    هستند

  . بررسی شود در غلظت موثر

  پراکسید هیدروژن 

  نوعی   دروژنیه  دیپراکس

اکس   مورد   هکنند  دیعامل 

  ی ضدعفون  يبرافاده  است

  سطح باال است. 

  

  استفاده دستورالعمل

پروکسیژن     % 3ترکیب 

در هنگام استفاده بر  تجاري  

ب  يرو جان،  یسطوح 

و    داریپا  ايهکنند  ضدعفونی

تا   3  يهاثر است. از غلظتوم

برا  6   ی ضدعفون  يدرصد 

نرم، تونومتر،    یتماس  يلنزها

منشور ونت  دو   التوریو 

توجه  با  است.  شده  استفاده 

نگران به    يهایبه  مربوط 

آ  يسازگار برنج،   يکاربه با 

  باید   نقره  /  کل ی، مس و ن يرو

از    دییتأ قبل  را  سازنده 

با قابلیت    زاتیاستفاده از تجه

مانند  احتمالی    یخوردگ

  وژ یفیسانتر  ایآندوسکوپ  

تول مخرب   يهاکالیراد  دیبا 

به  آزاد    لیدروکسیه قادر 

به ،  ییغشا  يدهایپیل  حمله 

DNA  ي ضرور  ياجزا   سایر  و  

ها را از  سمیکروارگانیسلول، م

  برد. یم نیب

ط   ● برابر  از    یعیوس  فیدر 

جمله سمیکروارگانیم از  ها 

  فعال است.   ومیدیپتوسپوریکر

هیدروژن    ● در  پراکسید 

صورت   و  يعاد  طیشرا در 

عنوان    ينگهدار (به  مناسب 

ت ظروف  در  برهیمثال  ه ) 

  است  داریپا شدت

و    دروژنیه   دیپراکس  ●

داراي    ژنیپراکس  باتیترک

اندکی    زاییکیو تحر  تیسم

  .هستند

و  نیست    يسازبه فعال  ازنی  ●

  . کندی را حذف میمواد آل

کند و  یخون را منعقد نم  ●

ت  یثبتسطوح  يها را روبافت 

  کند. ینم

وبو    ● تحر  ندارد   کیباعث 

  شود. ینم

  به دفع خاص ندارد.   يازین   ●

اش   ●   ا ی  ي اشهیش  اء یبه 

  رساند. ینم بیآس یکیپالست

  يفلز  مواد  هکنند  دیاکس  ●

  است. 

  هیشب   ییایمیش   کیتحر  ●

در واحد   غشایی کاذب   تیکول

دستگاه گوارش با    ی آندوسکوپ

  دروژنیه  دیاستفاده از پراکس

  گزارش شده است. درصد  3

سا  ●   یضدعفون  ریمانند 

،  ییایمیش  هايهکنند

  دیپراکس  يسازقیرق

منظم    تستبا    دیبا  دروژنیه

م غلظت  (وحداقل  تا    7.5ثر 

  درصد) کنترل شود.  6.0

با چشم صورت تماس    در    ●

آس یم باعث    ي جد  بیتواند 

  شود.
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پراکسدرک  افتیدر   د ی. 

دل  روژندیه از    ی نگران  لیبه 

 هکنند دیخواص اکسمضرات 

برا  اجزا   یبرخ   يآن    ي از 

گسترده  طور  به  آندوسکوپ 

آندوسکوپ    یضدعفون  يبرا

  شود. یاستفاده نم

  

  استفاده  غلظت

  ن یباین ترکیب    هارائ  همحدود

است.    7.5تا    3 درصد 

انجام  اندیکسایون   منظور  به 

تا   6  ،در سطح باال  یضدعفون

مدت    7.5 به   30درصد 

محلول توان  میاست.    قهیدق

روز مجدداً استفاده    21تا  را  

  کرد.

  کلر  هیبر پا باتیترک

  ه بر پای  يهاکننده  یضدعفون

ما به صورت  «سفید  (  عیکلر 

 )میسد  تیپوکلریهکننده»  

جامد    ای صورت  به 

 ای  میکلس  تیپوکلری(ه

  م یسد  انوراتیزوسیا  کلرويد

]NaDCC  ([هستند  موجود .

واکنش مهار   يهاباعث 

  دناتوراسیون ،  یمیآنز

فعال شدن    ریها و غ نیپروتئ

  شود. یم  کینوکلئ يدهایاس

  عیسر  عملکرد ●

  پایین  هنیهز ●

ضد   تیفعال  وسیع  فیط ●

 ي(از جمله اسپورها  ی کروبیم

  ).ییایباکتر

جا  یسم  يایبقا  ●   ي بر 

  گذارد.ینم

پالست  یخوردگ ●   ک یفلز، 

الستدهید  بیآس و    کی، 

تماس    ياجزا در  مشابه 

(  یطوالن ازمدت    30  بیش 

استفاده   در  ای)  قهیدق  صورت 

  . مناسبغلظت نادر 

 ا ی، فرش  دیسف  يهاپارچه  ●

  نرم  هیاثاث
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ها   دار یپا  NaDCC  يقرص 

فعال و  ضد    تیهستند 

شده از   هیمحلول ته  یکروبیم

 تواندیم  NaDCCقرص  

محلو  شتریب  يهالاز 

  ر کل يحاو میسد تیپوکلریه

 يهامحلول مشابه باشد.    یکل

به   میسد  تیپوکلریه  یآب

  د یطور گسترده به عنوان سف

استفاده    یخانگ  هکنند

  د.نشویم

  

  استفاده  غلظت

پرکاربردترت یپوکلریه   ن یها 

 يکلرهاي  هکنند  یضدعفون

و    استفادهرد  وم به  هستند 

خانگ  شکل در    یمحصوالت 

ند.  باشمیترس  دس

ي هاغلظت   نیپرکاربردتر

مثال    مورد استفاده به همراه

جدول   .  اندهشد  ذکر  8در 

برا غلظت  ب  ي حداقل    ن یاز 

ما   100ها،  يکوباکتریبردن 

ppm  )0.1%ب مدت  )    10ه 

رو  قهیدق تم  يبر   زیسطح 

آب قرار    یسخت  ریتحت تأث ●

  . ردیگینم

به  ها  روسیدر برابر اکثر و  ●

 یو ضدعفونشدت فعال است  

  ي برا  یانتخاب   ياکننده

متعاقبطی مح  یآلودگ  ی 

عفون سا  یموارد  موارد    ریو 

مراجعه   8(به جدول باشد  می

  ).دیکن

به    ● است که   يادآوریالزم 

ز پا  ریعوامل  کلر   يداریبر 

  د:نگذاریم ریتأث

فلزات    هايیون  وجود  -

  ن یسنگ

 هندیبا مواد شوناسازگاري    -

  ی ونیکات

افزا  - با  راندمان   شیکاهش 

pH .محلول  

  محلول يدما -

  . لمیوفیوجود ب -

در   ژهی(به و یوجود مواد آل -

 يهادر غلظت  صورت مصرف

  ). پایین

  بنفش. فرا هاشع -

غلظت،    کارایی  ● کاهش  با 

  pH  ش یو افزا  ی وجود مواد آل

  .ابدییکاهش م زین

متیپوکلریه  ● توانند یها 

  ی مخاط   ي غشا  کیباعث تحر

ها شوند ه یها و رپوست، چشم

و( مصرف   ژهیبه  صورت  در 

ناحمکرر   تهو  ياهیدر   ه یبا 

  )فیضع

با  هنگام    - برخورد 

صورت  (  تیپوکلریه به  چه 

پودر  عیما صورت  به    /   و چه 

مناسب   PPEاز    دیبا  )گرانول

  استفاده کرد.

با    دینبا  میسد  تیپوکلریه ●

یا  ای  اكیآمون   عاتیما  اسید 

  ،بدن (به عنوان مثال  ي دیاس

شود مخلوط  گاز    رایز  ،ادرار) 

به  (کند  یرا آزاد م  یکلر سم

  .)محدود يدر فضا ژهیو

ترکیبات    ● در    د ینبااین 

فرمالدئ استفاده   دیحضور 

از    یبرخ  رایز  ،شوند

واکنش زا  سرطان  ،محصوالت 

  هستند.
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ویژگی   است. به  توجه  با 

ماده  هخورند اجسام   ،این 

در    قهیدق  30از    شیب  دیبان

  ور شوند آب غوطه

 تیپوکلریه  تحلیلو    هیتجز  -

فلزات   و  حرارت  نور،  با 

این  شود.    ی م  عیتسر  ن یسنگ

اشعماده     د یخورش  هتوسط 

با  هزیمری پلنیز   و  در    دیشده 

  ظروف مات محافظت شود. 

باعث   تیپوکلری ه  ریتبخ  -

شود که غلظت کلر موجود یم

کاهش   ی توجهقابل  زانیبه م

  ت یپوکلریه  يها. محلولابدی

سرپوش   دینبا ظروف   دهیدر 

شوند. مهم است که   ينگهدار

  ق یرق  تیپوکلریه  يهامحلول

صورت به  ته  شده    ه یروزانه 

مات   ظروف  در  و  شده 

تخر  ينگهدار از  تا   بیشوند 

  شود.  يریجلوگها آن

  الکل

  غلظت استفاده  

ارائ صورت  در   هدر  غلظت 

ازکسر )،  »درصد«(  100  ي 

به طور واضح    دیبااین مقدار  

حسب   بر  درصد  صورت  به 

) یw/w  ای  g/gوزن    ا ) 

) حجم    ا ی  ml/mlبرحسب 

/    کشیيباکتر  اثر  سمیمکان

(حل    ی،کشروسیو انحالل 

غشا   ه ی(ال  یسلول  يشدن) 

  ) است. يدیپیفسفول تاییدو

از   ● مهم    هايیژگیویکی 

آنامکان   از  در استفاده    ها 

اختالط  قابلیت  ،  گندزدایی

  ها با آب است. الکل

 هریزنج با    يهاالکل  تنها  -

و  اتانول  متانول،  مانند  کوتاه 

مخلوط  پروپانول کامالً  ها 

  شوند.یم

  ی در مواد آل ی الکل به خوب ●

و آلی    ژهی(به  پامواد    هیبر 

نمنیپروتئ نفوذ    و   کندی) 

  يبراتنها  از آن    دیبا  نیبنابرا

  زاتیتجه ایسطوح  یضدعفون

ی استفاده کرد که از نظر  سخت

  .اندهشد  زیتم فیزیکی
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v/v  (الکل    فیتعر شود. 

معموالً    ای(اتانول   پروپانول) 

غلظت   70تا    60  يهادر 

  شود. یدرصد استفاده م

ش  - گروه  بزرگ   ییایمیاز 

، سه مورد به طور  یمواد الکل

ضدعفون در  و    یعمده 

م  گندزدایی د:  نشویاستفاده 

ا (  زویاتانول،  - 2  ایپروپانول 

و  پ (  -nروپانول)   ایپروپانول 

  پروپانول).-1

  ی عیوس  فی ط   ي الکل دارا ●

حمله به  ها از جمله  تیاز فعال

ماروسیو و   هايکوباکتری ها 

  است. 

تبخ  ●   ، شودیم   ریالکل 

ب   ي برا  نیبنابرا بردن    نیاز 

نیباقذرات   به    يازیمانده 

  .ستین  یآبکش

با  ● جا  دیالکل  خنک    يدر 

  شود.  ينگهدار

قابل    یالکل  يهامحلول ●

باید    نیاشتعال هستند، بنابرا

به   را  احتیاط  هنگام  جانب 

براي   آن  از  استفاده 

از    يسازآماده قبل  پوست 

  . رعایت کرد یاترمدی

بدون    یالکل  يها  ي بطر ●

نکن   درب رها  بخار    رایز  ،دیرا 

م غشاها  شودیآزاد    يو 

به ویژه در فضاهاي   را  یمخاط 

  کند. یم کیتحر بسته

استفادالکل   ● صورت    هدر 

فضا  ادیز  تواند می   بسته  يدر 

و پوست   باعث سوزش چشم 

از استفاده از آن    نیشود، بنابرا

  ف یضع  هیتهو  دارايدر مناطق  

  . کنید يخوددار

استنشاق  الکل   ● صورت  در 

و    تواندمی  ادیز باعث سردرد 

  شود.  یخواب آلودگ

اسپ  ● نوالکل  و    ستیرکش 

بودن  در صورت مشخص    دینبا

وجود   به  شک  یا 



 ترجمه حمید زارع    سیوناستریلیزانماي راه

 
١٥٥ 

 Translated by JAM Sterilization Reaserch Inst. Iran (Hamid Zare)   است  دانتشار کلیه مطالب این کتاب به هر نحو با رعایت ذکر منبع آزا

   
 

Clostridium difficile  يبرا  

استفاده    یضدعفون دست 

  شود.

  کلر  دیاکسيد

بار  نیاول يکلر برا اکسیددي

آبگرم اوستنده    یدر  در 

ضدعفون  کیبلژ عنوان   یبه 

استفاده شد.    هکنند این  آب 

دهماده   میالدي    1950  هاز 

آب    ی ضدعفون  يبرا

فاضالب و   هی، تصفیدنیآشام

شود.  یکنترل لجن استفاده م

حاضر حال  از    ی برخ  ، در 

برا   ی ضدعفون  ي محصوالت 

  . ندستهموجود    طی ابزار و مح

  

  استفاده  غلظت

در  یم   به   قهیدق  5توان 

باال    یضدعفون دست  سطح 

ا  یافت؛ مدت  حال  نیبا  به 

  ي برا   ايهقیدق  10  زمان

کش الزم است.  اسپور  تیفعال

رو بر  استفاده  از  هر   يقبل 

  ي ها(آندوسکوپ  شیء 

غ  ریپذانعطاف بارهیو    د ی) 

(دي کلر  نوعی ٢ClOاکسید   (  

حالت    یخنث  بیترک در  کلر 

است.    IV+  ونیداسیاکس

از   ترکیب  این  ضدعفونی 

صورت   ونیداس یاکس  طریق  

 زاییحال کلر  نیبا ا  ؛دگیرمی

  کند. ینم

 یضدعفون يمحصوالت برا ●

حرارت   يابزارها به  حساس 

 يهاآندوسکوپ  مانند

دسترس    ریپذانعطاف در 

  هستند

از    وسیعی   ف یط  ●

  . یکروبیضد م يهات یفعال

 قیرق  يهادر محلولپایدار    ●

  اب یشده در ظرف بسته در غ

  نور.

و   فلزات  به  است  ممکن 

  برساند. بیها آسکیپالست
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سازگار  رشیپذ و   يکاربر 

پردازنده   و  نظر  دستگاه  در 

شوند نوارهاگرفته  تست   ي. 

مح  یبرخ  يبرا   صوالت از 

  قرارگیري تا    ندستهموجود  

موثر غلظت  در   محلول 

  د. بررسی شو

  

  

  

  

  

  83ي شنهادیپ  يها محلولقدرت  . موارد استفاده از کلر و  10  جدول 

  84کلر در دسترس  ppm  استفاده 

  10000  سرریز خون

  2500  ظرف دورریز آزمایشگاه

  1000  ضدعفونی محیطی عمومی 

 
،  پنجم. لندن شی رایو ي.کاربرد يکتاب راهنماالیف.  یبهداشت يهاکنترل عفونت مرتبط با مراقبت اصالح اي پی فریز، سی بردلی.  چاپ با دیتجد 83

  2009هودر آرنولد، 
  موجود هستند.  میسد تیپوکلرهی  ٪6.15ا ت ٪6.00 ای ٪5.25 نی نشده بسته به سازنده در غلظت ب قیرق يتجار يکننده  دیمعموالً محصوالت سف 84

  کلر استفاده شوند.  يهامحلول  يهیته يموجود هستند و ممکن است برا زین) NaDCC( میسد انوراتی زوسیا کلروي د يهاقرص 

  نانید تا از غلظت مطلوب مطابق با جدول باال اطم نوجود دار قیرق يکننده   دیسطح کلر موجود در محلول سف يریگاندازه يبرا یشیآزما ينوارها

  شود. حاصل
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  500  ابزارهاي تمیز ضدعفونی 

  125  شیشه و پستانک نوزاد 

  125  سازي غذا و تجهیزات پذیرایینواحی آماده

  50-5  حذف لژیونال از سیستم تأمین آب بسته به زمان مواجهه

    درمانی استخرهاي آب

  3-1.5  معمول 

  10-6  در صورت آلودگی 

  1-1.5  معمول آب  هتصفی

  

  

  ی بهداشت يها کارگران مراقبت  یمنیا-ییای میش  ي هاکنندهیاز ضدعفون   استفاده

خورنده باشند و در اثر تماس    ایکننده کیمضر، تحرتوانند که میهستند  یی ایمیها مواد ش کنندهیضدعفون 

چشم   بخارها  یمخاط  يغشاها  ایبا  استنشاق  پوست  ای،  آس   یجذب  ا  بیباعث  بر  عالوه  ،  نیشوند. 

  برسانند.  بیآس ها کی ها، فلزات و پالستتوانند به پارچهمی یطیمح يهاکنندهیضدعفون 

  

ا  کارفرما افراد استخدامی و غیر استخدامی  مربوطه    یمنیموظف است مسائل  آموزش  دستور و  اطالع،  را به 

  است.  ییایمیش  يهاکنندهیشامل استفاده از ضدعفونامر  نیا؛ دهد 

  پوشیدن  و با    اطیبا احت  شهیهم  د ی با  ظیغل  يهاکنندهیضدعفونPPE  بند،  شیمناسب مانند دستکش، پ

 . دنریو چشم مورد استفاده قرار گ یمحافظ تنفسو 
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 خطر انتشار بخار  توزیع شوند تا  و    يبسته نگهدار  یدر ظرف   امکان  صورت  در  د یکننده باضدعفونی  مواد

 . ابد یکاهش 

 باز گذاشته شوند  جودر  ياز زمان ضرور شیب  د یهرگز نبا يسازرهیظروف ذخ . 

 مناسب   هیچشم و تهو  يشستشو  يهاي، بطريآسان به آب جار  یدسترس با    يادر منطقه  د بای  کار

 باز) انجام شود.   هپنجر ای مکندهعنوان مثال فن (به

 ی بهداشت يهاکننده در مراکز مراقبتیهنگام انتخاب مواد ضدعفونبه خطر    یاب یاست که ارز يضرور  

 . انجام شود

 رعایت  سازنده    يهادستورالعمل  دبای  کاربران لزومرا  صورت  در  و  که  کنند  است  گرفتن    نیاز  قرار 

  . قرار گیردنظارت مورد شده هیتوص يهاطبق دستورالعمل کارکنان و دیگران بر

کننده داشته باشند و دچار  نسبت به مواد ضدعفونی  يشتری بو آلرژي    تیحساس   ،از افراد  یبرخممکن است  

خط خود را   ریمد  د یافراد با نی(آسم) شوند. ا یدر موارد نادر، مشکل تنفس ای یتماس  تی، درماتیبثورات پوست 

  د. اده شونارجاع د يابهداشت حرفه شو اقدامات مناسب به بخ یابیارز يبراتا توسط او مطلع کنند  

  : گرفته شوندنظر در  ییایمیش   يهاکنندهیستفاده از ضدعفون ا هنگام نکات زیر باید

 ن ی، بنابرااستآن دشوار    ياستانداردساز  /  ت و کنترلنیساغلب مشخص    ییایمیش   یضدعفون  کارآیی  

 ارجح است.  ییایمیش  يهابر روش(در صورت امکان) با حرارت   یضدعفون همیشه  

 موجود انقضا    خی شده و در تار  يگذاربرچسبطور آشکار  به  د یبا  ییایمیش   يهاکنندهضدعفونی  تمامی

و در ظرف مناسب    هدر غلظت مناسب استفاده شد   ،شده  هیتازه تهبه شکل    د یها بااستفاده شوند. آن

 شوند.  ينگهدار

 به    اضافه شودها  به آن  ندهیمواد شو  ای   مخلوط شوند   د ی نبا  ییایمیش  هکنند   یضدعفون   يهامحلول)

 . ي)سازگار  جز در موارد
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 ته  شغلی   هاستفاد  يبرا  د ینبا  ندهیشو  ایکننده  یضدعفون  يهامحلول منظوره  چند  ظروف  و    هیدر 

محلول  ينگهدار ذخ  هیته  يهاشوند.  و  ا  ره یشده  به  می  نیشده    ه ب   یراحتبه  توانند شکل 

جاي تمیز کردن سطح موجب  به  یراحت به  ییهامحلول  نیها آلوده شوند و استفاده از چنسمیکروارگانیم

 . شودآلودگی آن می

 از    د یبرسانند. با  بیها آس کیها، فلزات و پالستتوانند خورنده بوده و به پارچهها میکنندهضدعفونی

  . د کراستفاده استریلیزاسیون  ای یمواد با روش ضدعفون يسازنده در مورد سازگار يهادستورالعمل

 دفع شوند  یمحل يهاییسازندگان و راهنما  يهاهیمطابق توص د یها باکنندهضدعفونی .  

  

  

 براي  ییا یمیش   يهاکنندهیضدعفون   یکشکروبیم تیمقاومت در برابر فعال   ینزول بی . ترت19  شکل

  مختلف   يها سمیکروارگانیم
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  . 2012آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد،  اساس ان دامانی، کتاب راهنماي پیشگري و کنترل عفونت.بازسازي شده بر

  

  

 

  ی ضدعفون هاي مواد  ویژگی هو خالص  ی کروب یضد م  ت یفعال

ها و خواص متداول و غلظت  ي هاکنندهیضدعفون  یکروب یضد م هاي  یتفعال  ه . خالص11  جدول 

  ها آن  براي  شدههیتوص



 ترجمه حمید زارع    سیوناستریلیزانماي راه

 
١٦١ 

 Translated by JAM Sterilization Reaserch Inst. Iran (Hamid Zare)   است  دانتشار کلیه مطالب این کتاب به هر نحو با رعایت ذکر منبع آزا

   
 

با غیرفعال   ثبات  ها ویروس   اسپورها   مایکوباکتري   باکتري   سازي 

  مواد آلی 

  / خورنده 

  رسانآسیب

  / محرك 

بدون    دار پوشش   زاحساسیت

  پوشش 

تا    60الکل  

(اتانول    70%

یا 

  ایروپراپانول) 

(در   ++   ++   -  +++  +++  بله 

ظرف  

  بسته)

خفیف    بله (ثابت کننده) 

(سیمان  

  عدسی)

  خیر

آزاد  عوامل 

کلر    هکنند

آزاد   (کلر 

  % 1تا   0.5

  خیر   +++   +++   +++   +++   +++ 

خیر 

(کمتر 

 1از  

  روز) 

  بله  بله  بله

هاي  فنولیک 

محلول  

  شفاف

  بله  خفیف   خیر  بله  +  ++   -  ++   +++ 

گلوتارآلدهید  

)2% (  

متوسط    +++   +++   +++   +++   +++ 

تا    14(

28  

  روز) 

(ثابت   خیر 

  کننده) 

  بله  خیر

پاراستیک 

تا    0.2اسید (

0.35% (  

خیر   +++   +++   +++   +++   +++ 

(کمتر 

 1از  

  روز) 

  خفیف   خفیف   خیر

ترکیبات 

 85پروکسیژن 

  ) %6تا  3(

متوسط    ±  +++   ±  ±  +++ 

  روز)   7(

  خیر  خفیف   بله

  

 
 با توجه به غلظت متفاوت است تیفعال 85
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  .یناکاف  تیفعال ای تی= بدون فعال -؛ رمتغی=  ±؛ توسط: +++ = خوب؛ ++ = متیفعال

  

 ها اندوسکوپ  یآلودگ

حاضر،   حال  روش  ياندهیفزا  تعداددر  درمان  ی صیتشخ  يهااز  آندوسکوپ  ی و  از  استفاده  و    يهابا  سخت 

بندي کرد.  روش طبقه  نیبودن ا  تهاجمی   زانیخطر عفونت را با توجه به متوان  می.  شوند میپذیر انجام  انعطاف

را تضمین  ها  و نمونه  یصیتشخ  يهاروش  تیفیکند، کدر برابر عفونت محافظت می  مار یثر از بوم  یضدعفون 

 باشد:   ریز لیدال از تواند ناشییدهد. منبع عفونت م می شیرا افزا زاتید و عمر تجهکنمی

 مجدد  هنامناسب اندوسکوپ قبل از استفاد  زدایییآلودگ  ای ی قبل ماریب 

  زاد ی درونمخاط ایپوست، روده فلور 

 هي آلود آب شستشو ای سانیر آب عیها، ماها، رنگکنندهروان 

  مجدد استریلیزاسیون مورد  زاتیتجه یناکاف یضدعفون 

 کند. کمک می یضدعفون   يهااستیس   نیاز منابع عفونت به تدو یآگاه

  ماران یب  نیب  عیسربه جابجایی  د و  شو مشاهده می  ها، کمبود ابزاریابزارها و لوازم جانب  هنیهز  ا توجه بهباغلب  

اي  گونهبهها ستی ل د یبا نیبنابرا ،دشو می یضدعفون مشغول به فرایند   امر باعث فشار بر کارکنان نیاست. ا نیاز

ي  هاآندوسکوپ  يهایدگیچیاز پ  د یبا  کارکنانوجود داشته باشد.    مارانیب  نیب  یکه زمان کاف  د شون  يزیربرنامه

 فرایند ناموفق حاصل شود.    نانیساختار آندوسکوپ اطم  از درك مناسب آگاه باشند تا  استریلیزاسیون  تحت  

آندوسکوپ  ژهیوبه(  زداییآلودگی مورد  از  )پذیرانعطاف  يهادر  دسترس  ناشی  تمام  یعدم    ي هاکانال  یبه 

  ی حل اساسامر  ی از ک ی،  استریلیزاسیون  ای  ینظر از روش ضدعفون صرفپاکسازي  شده است.    ش آندوسکوپ گزار

و    زداییآلودگی باید  است  رعارسازندگان    يهادستورالعملهمواره  تأکر  تیا  با   يسازگار  د یی د.  آندوسکوپ 

 است.  يضرور ی نیز ضدعفون   ند یفرآ
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 ندوسکوپ آ   انواع 

 سخت   ي هاآندوسکوپ

(شکل  اندوسکوپ  نیااستریلیزاسیون  و    ضدعفونی ،  پاکسازي نسبتا20ها  است  )  نوع    رایز  ، آسان  این 

فاقد  ندوسکوپآ ساختاريعملکرد  یدگیچیپها  پ   ي،  سازگار  يکربند یو  مسائل  و    در موجود    يکانال 

  یت قابل  یی باهاآندوسکوپ  ،کنندگاننیتأم  بیشتر   در حال حاضر  ). 21(شکل  هستندپذیر  انعطاف  يهاآندوسکوپ

). در  22شده است (شکل  مرتفع    ییایمیش   يهاکنندهیبه ضدعفون  ازینو در نتیجه    اند دهکر  یاتوکالو را معرف

امکان اتوکالو و لوازم جانب  يهامجدد آندوسکوپاستریلیزاسیون  باید تمامی مراحل    صورت  ها در  آن  یقابل 

CSSD  .انجام شود 

 از آندوسکوپ سخت  يا . نمونه20  شکل

 

 پذیر انعطاف  ي هاآندوسکوپ

  هاي جمله آندوسکوپاز  هااز آندوسکوپطیفی  به گرما حساس هستند و  نسبت  )  21ها (شکل  آندوسکوپ  نیا

  ه چند کانال   يهااندوسکوپو    هابرونکوسکوپ  ی مانندتک کانال  يهاها، آندوسکوپنازندوسکوپمانند  بدون کانال  

  یی ایمیش   ین به ضدعفو  معموال  موارد  نی. اشوند ها را شامل میها و دئودنوسکوپکولونوسکوپمانند    تردهیچیپ

 دارند.  از ی) ننییپا يبا دما  یضدعفون ای(
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 پذیر از آندوسکوپ انعطاف يا. نمونه21  شکل

 

 اتوکالو قابلیت    د ییتأ  يسازنده برا   نشان از آندوسکوپ با   ي ا. نمونه22  شکل
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 ه یرو  نوع

  ، 12. جدول  هستندانجام  در حال  با استفاده از آندوسکوپ    یو درمان  یقاتیتحق  ياهیهاز رو  ياندهیفزا  تعداد

 دهد. شده را نشان میهیتوص ضدعفونیبا استفاده از آندوسکوپ و روش  ي در حال انجامهایهنوع رو

 ی آندوسکوپ يها یه. انواع رو12  جدول 

اندوسکوپ   مثال اندوسکوپ سخت  نوع اندوسکوپ مثال 

  پذیرانعطاف

  زدایی آلودگی سطح 

از    –  تهاجمی دادن  عبور 

یا  حفره استریل  بدنی  هاي 

طریق   از  بدن  به  کردن  وارد 

غشاي   یا  پوستی  شکاف 

  مخاطی 

  آرتروسکوپ

  الپارسکوپ

  سیستوسکوپ

  نفروسکوپ

  آنژیوسکوپ 

  کلدوکوسکوپ

یا استریلیزاسیون   بخار  با 

مانند   پایین  دماي  روش 

  پالسما گاز 

تهاجمی با  غیر  تماس  در   ،

عدم   اما  غشاي مخاط سالم، 

  هاي استریل ورود به حفره

  گاستروسکوپ   برونشوسکوپ

  کلونوسکوپ 

  برونشوسکوپ

مانند   باال  سطح  ضدعفونی 

در  غوطه ورسازي 

پاراستیک   گلوتارآلدهید، 

  اکسید کلراسید، دي

 

 زدایی آلودگی  تسهیالت 

از قبل   ندیفرآ  ی و اعتبارسنج  هاکنترل  رایز  ،شودداده می  حی ترج  CSSDسخت در    يهاندوسکوپآ  زدایییآلودگ

دستگاه    يهاآندوسکوپ  مانند   ع یسر  مجدد   هاستفادبا    ییهاندوسکوپآ  يبرا  CSSD. استفاده از  موجود هستند

مهم است که    نیشوند. بنابرامی، استریل  استفاده  محل در    بیشتر این موارد  و    ست ین  يگوارش چندان کاربرد

ااستریلیزاسیون  کارکنان مسئول     ی مربوط به ضدعفون   يهاهیتوص  رعایتها از ضرورت  آندوسکوپ  نیمجدد 

 آگاه باشند.  هاي فوقدستگاه
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 انجام شود   بالینی    /   ماریدور از اتاق بو    یاختصاص  یدر اتاق  د یپذیر باانعطاف  يهاآندوسکوپ  ضدعفونی . 

 مضر وجود داشته باشد  هکنند یبخار ضدعفون حذف يبرا  یکاف هیتهو د یبا . 

 با س   د یاتاق  ظرف  ینک یبه  بزرگتر  يبرا  یکاف  تیبا  دادن  و روشوییپآندوسکو  نیقرار  مخصوص    ها 

 باشد. مجهز مصرف  کبار ی يصابون و دستمال کاغذ   همراه باشستن دست 

   داخل ناحیباید جریانی در  از  تا    هاتاق  باشد  داشته  تمیز وجود  به  آلودگکثیف  احتمال  مجدد    یاز 

 . شود يریجلوگ انماریبتازگی استفاده شده براي زدایی شده از موارد بهگیآلود يهاآندوسکوپ

 سیستم    نی. اان را مشخص کند ماریب  يبرا  استفاده   ه ي آمادهاباشد که اندوسکوپبرقرار    ستمی ی س   د یبا

مجدد  کنندهاستریل  یچاپ   هنسختواند  می (هاي  خودکار  یAER86اندوسکوپ    ی دست   بررسی  هبرگ  ا) 

 . باشد

 ي براو شستشوي عبوري    کنندهیضدعفون هاي  دستگاهدو اتاقه با    یستمی س   يروزتر دارابه  يواحدها 

 . هستند فیو کث زیتمسازي بین  جدا

 باوسکوپند آسازي  رهذخی محل  د ی ها  شو  ی در  که  انجام    ي هاندوسکوپآمجدد    یآلودگ مانع  د 

 شود.  شدهاستریل

 وجود داشته   یمورد استفاده در طول مراحل ضدعفون یمواد مصرف يبرا  یکاف سازيمحل ذخیره د یبا

 ) دفع زباله  يبرا یکاف تیکننده و ظرفزیتم يها، برسییایمی، مواد ش PPEعنوان مثال. به(  باشد

   

 
86automated endoscope reprocessor  
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 سخت   يها ندوسکوپآ   زدایی یآلودگ

شده    هیته گی تازبه  هند یو تمام سطوح قابل دسترس با مواد شو جدا شده  کامال دیبا  یو لوازم جانب آندوسکوپ 

  ی قبل از بازرس  راابزارها  باید  . سپس  تمیز شوند نرم    یبا برس   د یبا  یقابل دسترس   يهاکانال  یتمام  شوند.  زیتم

بسته کرد  محل  يهاروشبر  طبق  نماستریلیزاسیون  جهت    يبند و  آبکشی  خشک  ی،  س نموو    ي هاستمی د. 

 سخت در دسترس هستند.  يهاآندوسکوپ پاکسازي لیتسه يبرا يخودکار

 پذیر انعطاف  يها ندوسکوپآ   زدایی یآلودگ

  نشان داده شده است.   22پذیر در شکل آندوسکوپ انعطاف  کیمعمول کانالی  يکربند یپ

 

 را کننده  یو نفوذ مواد ضدعفون   ي مستلزم پاکسازي ها . آناتومی آندوسکوپ که کانال23  شکل

 دهد نشان می

 

 ، انگلستانOlympus KeyMed کسب اجازه از  : بامنبع
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  ي ضرور   زداییآلودگی  آبکشیو    ی ، ضدعفونپاکسازيها در طول مراحل  به تمام کانال  یاز دسترس  نانیاطم

کانال    يدارا)  ERCP87( اندوسکوپیک  رتروگراد    یوپانکراتوگرافیکالنژ  يمورد استفاده برا  يهااست. آندوسکوپ

ل  مراح   در تمامی.  دارد  ازین یاختصاص  يآداپتور  هکانال ب  نیا  يو شستشوهستند    کی بار  ار یبساي  باال برندهپل  

جدا از  و    یاختصاص  یدر اتاق  دیآل باطور ایدهبه  عمل  نی. اکرد  تیرعا  رادستورالعمل سازنده    ی بایدضدعفون 

جدول    ینیبال  همنطق شود.  آندوسکوپاستریلیزاسیون  مراحل    ،13انجام  نشان  انعطاف  يهامجدد  را  پذیر 

  دهد. می

 

 پذیر انعطاف  ي هاآندوسکوپدد مجاستریلیزاسیون  . مراحل 13  جدول 

  علت  مرحله

بستر    هروی کنار 

  پاکسازي)(پیش

امر به کاهش احتمال خشک شدن و انسداد    نیا وند.شمیجدا  ی که به راحتی حذف مواد آل  يبرا

 ی) دست پاکسازيقبل از انجام در صورت وجود تأخیر به خصوص ( کندکانال کمک می

باعث فراهم شدن    تواندمی  یآندوسکوپ. هرگونه صدمه به سطح خارج   یکپارچگیاز    نانیاطم   يبرا  تست نشت 

 دشوآندوسکوپ  یعملکرد داخل به  ییایمی مواد ش ایبدن  عاتیما  امکان ورود

 مرحله  نی. ایحذف مواد آل  يها براکانال  تمامی  يو شستشو  یقابل دسترس  يهازدن کانال   برس  پاکسازي دستی 

 د سازفراهم میانسداد کانال را  صیامکان تشخ نیز

 دنبگذار ریکننده تأث یبر عملکرد ضدعفون توانندمیکه  ندهیمواد شو يایبقا حذف  آبکشی 

  ندنک قیکننده را رق یضدعفون هتوانند مادمی که  یاضاف عاتیخارج کردن ما  خشک کردن 

  هاروسیها و ويکوباکتریها، مايباکتر یعنی ،بالقوه ي پاتوژنهاسمیکروارگانیبردن م  نیاز ب  يبرا  ضدعفونی

 مضر باشد   ماری ب يد برانتوانکننده که می یضدعفون ي موادهامانده یبردن باق نیاز ب  يبرا  آبکشی 

 سازي ذخیره ای ماریب  يروبر قبل از استفاده  یاضاف عیخارج کردن ما  خشک کردن 

 

 
87endoscopic retrograde cholangiopancreatography  
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 ) پاکسازيپیش(  بستر کنار   روش

  ه شده و پارچ  هیته گی تازبه  هندیبا محلول شو ماریب   يرو پس از استفاده  بالفاصله  دیآندوسکوپ با ورودي  هلول

 درگاه هوا   يآداپتور رو  کیپاك شود.    یمکش   یوپسیکانال ب  یافته به داخلمکش  هند یمصرف و مواد شو  کباری

 شود. شسته می يبطر  داخلآب با آب  / کانال هواو آب نصب شده  /

 نشت  تست

  ی نبایدنشت  صیطبق دستورالعمل سازنده انجام شود. در صورت تشخبر  و   یدست پاکسازي  قبل از    د یکار با  نیا

 د. کرارسال  ریتعم يبرا  راآندوسکوپ   و باید  اددادامه  را یضدعفون 

 رسانی اي از دستگاه آب. نمونه24  شکل

  

 ). 24شود (شکل  استفاده می هاکانال يشستشومستلزم   یتمام مراحل ضدعفون  يبرا  رسانیدستگاه آب نیا

 یدست  پاکسازي 

  دهد يدر خود جا ادیزنیاز به خم کردن   ندوسکوپ را بدونآ بزرگ که بتواند   یکاف هانداز به  نکیس . 

 شود   هیمناسب ته يدر غلظت و دما  د یبا  ندهیمحلول شو . 
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   ممکن است ازpH  دی باندوسکوپ با این موارد  آ سازگاري  استفاده شود، اما    مییآنز  ه ند یشو  ای  ی خنث  

 . دشو  د یی أندوسکوپ تآ ه سازند توسط  

 استفاده    گیخان  اهداف عمومی   يبرا  هاد و از آننباش   ی پزشک  زاتیمخصوص تجه  د ی با  نده شوی  مواد

 . نشود 

 زده شوند.   برس ندهیقبل از شستشو با مواد شو  د یبا یوپسیب  /  ساکشن   ی عنی  یقابل دسترس  هايکانال

این  طول کانال عبور داده شود و   از تمام  د ی بابرس مواد چسبنده خارج شوند.  تا  شود  باعث میامر    نیا

 . تمیزي آشکار ادامه یابد  تا زمانکار 

 قبل از توقف برس کشیدن  ها  آئروسلایجاد  برداشته شوند تا خطر    عیما  ریزدر  و    برس  روي  مواد باید از

 . ابد یکاهش 

 با استفاده از دستگاه  و  شده    گی تهیهتازبه  هند یبا محلول شورا    هاکانال  زدن باید تمامی  برس   از  پس

 . شود  ختهیپس از استفاده دور ر د ی با ندهیاندوسکوپ شست. محلول شو همراه رسانیآب

 سانی راي از دستگاه آب. نمونه25  شکل

 

 (اول)   آبکشی 
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 88تازه استفاده شود.  یدن یآشام  ریاز آب ش  ندهیمواد شو يایبرداشتن بقا يبراباید 

 ی عفون ضد

شده    هیزمان تماس توصغلظت موثر و براي مدت  با آندوسکوپ سازگار باشد و در    د یکننده بایضدعفون   هماد

سازي کامل آن  ورغوطهامکان تا  ردیقرار گ یکاف تی با ظرف  یدر ظرف د ی د. آندوسکوپ باقرار گیراستفاده  مورد

کننده  یضدعفونمواد  تا خطر انتشار بخار    ه شود خود قرار داد  يدر جا  شهی هم  نیز باید و درپوش    دشوفراهم  

 يهستند. پارامترهااسید    کیو پراستدرصد    2  د یگلوتارآلده   ، کنندهیضدعفون مواد    نی. پرکاربردترابد ی  شکاه

  حصول و ثبت شوند.    يریگاندازه  د یباهمگی  که    هستند   لظت، دما و زمان تماسغ  شاملثر  وم  یمهم ضدعفون

  ی مهم است. برخ   اریبسنیز    یدسترس  ابلق  يهاکانال  /  کننده با تمام سطوحیاز تماس مواد ضدعفون  نانیاطم

  ه کنند یشوند. مواد ضدعفونمی  ختهیمصرف هستند و پس از هربار استفاده دور ر  کباریکننده  یاز مواد ضدعفون

براي مشخص کردن    ی شیآزما  يهاتیک /و نوارها  رندیگطور گسترده مورد استفاده قرار میبهبار مصرف چند 

 در دسترس هستند.  )حداقل غلظت موثر  یعن(ی  ازیتماس مورد ن زمانغلظت در موثر بودن 

 (دوم)   آبکشی 

؛ این مواد در صورت عدم حذف  است  يکننده ضروریضدعفونمواد    يهاماندهیبردن باق نیاز ب  يمرحله برا  نیا

مجدد در    ی ، آلودگکاذب  عفونت  ا ی  یعفونت پس از آندوسکوپدالیل اصلی  از    ی کی.  هستند مضر    ماریب  يبرا

آبکشی  شده است.    زارشمعمول گریغ  يهاومیکوباکتریسودوموناس و ما  يهااست. عفونت گونه  یی نها  حین 

. استفاده از  هستند  ERCPو    ی، برونکوسکوپ یستوسکوپی س شامل    مجدد  یآلودگتر با امکان  پرخطر  يهاروش

از تجمع    يریجلوگ  يشود. برامی  ه یها توصآندوسکوپ  ن یا  يبرا  لیآب استر  ای)  کرومتریم  0.22شده (هیآب تصف

 خت. ریاستفاده دور  پس از هر نوبت  مورد استفاده براي آبکشی راآب  باید  کنندهیمواد ضدعفون يایبقا

 
 2011 ،یچهارم. ژنو، سازمان بهداشت جهان شیرایو  ،یدنیآب آشام تی فیک يبرا  WHOدستورالعمل 88
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 کردن   خشک 

قبل از  امر    نید. اکنمیخشک ن  ها را کامال، اما کانالکند حذف میرا    یاضاف  عی، ماهااز کانالهوا  عبور دادن  

و به دنبال آن هوا  درصد   70الکل ها با کانال يشستشو ای یپزشک  ه درجهواي مطلوب است و با  ي،سازرهیذخ

 ونیپر  يماریب  با  ي مواجهدر کشورهاالکل،    هکنند هاي تثبیتبا توجه به ویژگی  ند یفرآ  نی. اشودحاصل می

  دی ها بااندوسکوپاساس آن،  » وجود دارد که برساعته  3«قانون    نوعیاز کشورها    ياریشود. در بسنمی  هیتوص

از   پس  ساعت  سه  گاستریلیزاسیون  ظرف  قرار  استفاده  براي   هباز  نیا  رایز  ،رند یمورد  نیاز  مورد    زمانی 

عفونت   تکثیر به حد الزم براي ایجاد  براي  یینها  مورد استفاده در آبکشیدر آب    دموجو  يهاسمیکروارگانیم

  ه یتوص  يسازرهیدهد و قبل از ذخخطر را کاهش می  نیها اشستن تمام کانال  براي  ٪70  الکل  . استفاده ازاست

امی انگلستان به دل  نیشود.  انتق  هکنند تیثبت  تیخاص  لیعمل در  احتمال  و  با    يهايماریب  الالکل  مرتبط 

 شود. نمی  هیتوص ونیپر

  

  

 ها  سکوپوآند   نگهداري 

از گرد و غبار    ي عار  طیها در محکانال  هیتخلامکان  شوند تا    زانیآو  حایترج  دیپذیر باانعطاف  يهاآندوسکوپ

کننده  خشک يهانتیعنوان کابها بهاز آن ی. برخهستند دار موجود قفلسازي ذخیره يهانتی. کابدشوفراهم 

مدت    ی طوالن يسازرهیذخکنند تا امکان  میهدایت  ها کانالبه داخل  شده را  لتریف  يهوا  رایز  ، شوند می  فیتوص

 . کنندفراهم  ) راروز  30تا (

  )AERخودکار آندوسکوپ (هاي  استریل کننده

استاندارد و قابل   یروش ضدعفون  نوعیدر دسترس هستند و  تريطور گستردهدر حال حاضر به هادستگاه نیا

  یی ایمیش   هکنند یضدعفون حال از کارکنان در برابر قرار گرفتن در معرض مواد  عینو در  دهند تکرار را ارائه می
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کننده  یضدعفونمواد  حذف بخار  يبرا هاي استخراج بخاريسیستم يها داراAERاز  ی ند. برخکنمحافظت می

  AER.  کند را حذف نمی  یدست  بستر و پاکسازيکنار  پاکسازي    اینشت    تستبه    ازین  ،AER. استفاده از  ستنده

و   AER یطراح ،استانداردها ن یمطابقت داشته باشد. ا یمقررات مل یا   ١٥٨٨٣ISO EN 490و  189موارد  با  د یبا

  ها شیآزما  نیند. مهم است که انکمی  فیتوصرا  آن    ییکارا  د یی و تأ  یاعتبارسنج  يبراالزم   شاتیآزما  نیهمچن

انجام   يادوره  شاتیهنگام انجام آزماه  سیمقا  يمبنا  هعملکرد دستگاه و ارائ  نییتع  يبرا)  PQدر زمان نصب (

  لم یوفیب  لیتشکبه  شود و  تبدیل    ی منبع آلودگ  و به   بماند  یباق  دستگاه شستشود. ممکن است آب در داخل  ن شو

 شود. می هیه توصدستگا ه روزان  یضدعفون ه، چرخ نی. بنابرادشو) منجر Pseudomonas sppبا   ژهیبه و(

 ی جانب  زات ی تجه

  تهاجمی لوازمی  ،  رهیو غ  اترمیی، دیوپسی، مانند فورسپس بیمورد استفاده در آندوسکوپ  یاز لوازم جانب  ياریبس

 ي براموجود    حرج ا  ه نیگز  ،استریلیزاسیون  شوند و  بندي میباال طبقه  سک ی راقالم داراي  عنوان  هستند که به

حرارتاین    بیشتراست.  ها  آن  یضدعفون  برابر  در  مقاومموارد  ایده  ،  حالت  در  و  باهستند   يبرا  د ی آل 

امکانات    ای  هانبود ابزار  لیامر به دل  نیا  در صورت ممکن نبودنارسال شوند.    CSSDبخار به  با  استریلیزاسیون  

غوطه ماددر  سازي  ورموجود،  قبول    هکنند یضدعفون   ه نوعی  قابل  باال  بودسطح  بودن  مصرف    کباری.  خواهد 

اما    نیاپاکسازي  باشد.    تهاجمی  یلوازم جانب  يبرا  ارجح  هنیگز  تواند یم از   قبلانجام آن  اقالم دشوار است، 

 . باشد می يضرور ییایمیقرار گرفتن در معرض مواد ش  ایبا بخار استریلیزاسیون 

 آندوسکوپ  زداییآلودگی يبرا  بازرسیاز ابزار  اينمونه

  توضیحات   نامشخص  خیر  بله  سوال

         پاکسازيپیش هیرو

 
89١٥٨٨٣-١ :٢٠٠٦EN ISO    شاتیو آزما فیتعار ،ی : الزامات عموم1بخش   -شستشو  - یضدعفون يهادستگاه .  
90١٥٨٨٣-٤ :٢٠٠٨EN ISO    دستگاه شستشو استفاده کننده از  يهاکننده  یضدعفون شی: الزامات و آزما4بخش   -شستشو  - یضدعفون يهادستگاه
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جدا  بالفاصله پس از    یها شسته شده و سطوح خارجکانال  تمامی   ایآ  1

 ؟اندشدهپاك  ندهی با محلول شو ماریآندوسکوپ از ب  کردن

        

         ی دست پاکسازي

برداشته   پاکسازيو قطعات قابل جدا شدن قبل از   هادریچه یا تمامیآ 2

 ؟اندشده

        

         شود؟ انجام می یاختصاص ینک یدر س  یدست  پاکسازي ایآ 3

         شود؟ انجام می ی دستپاکسازي قبل از انجام تست نشت  ایآ 4

اقدامات  ایآ  5 از  تشخ  االجزاالزم   کارکنان  صورت  آگاه    ینشت  صیدر 

 هستند؟

        

شده   هیطبق دستورالعمل سازنده تهبه درستی بر    ندهیمحلول شو  ایآ  6

 است؟ 

        

در حین با برس مناسب  یقابل دسترس  يهاها و کانال درگاه تمامی ایآ 7

 شوند؟می پاکسازي تمیز

        

با    یشسته شده و سطوح خارج   یقابل دسترس   يهاکانال  تمامی  ا یآ  8

 ؟ اندهپاك شد ندهیمواد شو

        

         شوند؟ می  آبکشی  ی،و سطوح خارج یداخل يمجار تمامی ایآ 9

بر    يشواهد  ایآ  10 انجام بررسی براي حصول اطمینان از تمیزي مبنی 

 ؟ وجود دارد یدستپاکسازي آندوسکوپ پس از  هقابل مشاهد 

        

         ی عفونضد

حداقل غلظت   ای، آیضدعفون همجدد از ماد هدر صورت قابلیت استفاد 11

 شود؟ و ثبت می شیآزماآن ثر وم

        

  هیته  قیبه طور دق  ای، آیضدعفون  هدر صورت یکبار مصرف بودن ماد  12

 شود؟ می ختهیو پس از هر بار استفاده دور ر

        

شده   هیزمان تماس توصبر اساس    یها و سطوح خارجکانال  تمامی  ایآ  13

 ؟گیرندمیکننده قرار  یتوسط سازنده در معرض مواد ضدعفون
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         آبکشی

 تیفیک  دارايآندوسکوپ با آب    یو سطوح خارج  هاتمامی کانال  ایآ  14

 شوند؟ می آبکشی ،مناسب

        

         AERاز  استفاده

از    نانیاطم حصول    يبرا  ییهایبررس  ای، آAERاز    در صورت استفاده  15

 شود؟ ها انجام میدر تمام کانال مایع انیجر

        

کیفیت کافی از نظر   نیتضم  يآب برا  ای، آAERاز    در صورت استفاده  16

 ؟ شودمی  شیآزما یکروبی م ی منیا

        

         ي سازرهیذخ

برابر شوند که آنمی  رهیذخ   ي اها در منطقهاندوسکوپ  ایآ  17 را در  ها 

 کند؟ محافظت  بیآس ای / و یآلودگ

        

         ت یو امن سالمت

         شود؟ استفاده می یضدعفون ندیمناسب در طول فرآ PPE از ایآ  18

شوند که خطر انتشار می  رهیذخ   نحوي   کننده به   ی مواد ضدعفون  ایآ  19

 د؟یابکار کاهش  طیدر مح آزاد شده بخار 
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 مجدد   هاستفاد  یتقابلبا    یپزشک  ل یوسااستریلیزاسیون 

ابهاستریلیزاسیون   بمعناي  از  اززايماریب  يهاسمیکروارگانیم  تمامیبردن    نیز  اسپورها،    یی ایباکتر  يجمله 

پذیر  آسیبمعمول  استریلیزاسیون    در برابرها  ونی. پراست  )لوس ی و باس   ومید یکلستر  يهاگونه،  عنوان مثالبه(

 . ستند ین

استفاده    حیاتیمهین  یپزشک  يهاو در صورت امکان در دستگاه  حیاتی  یپزشک  يهادر دستگاهاستریلیزاسیون  

 شود. می

حرارت    /  با بخار  ونیزاس یلیمقاوم در برابر حرارت، استر  حیاتی   يهادستگاهاستریلیزاسیون    ی حیترج  روش

  شود). داده می  حیترج خأل  پیش  ونیزاس یلیمرطوب است (استر

 

اند  ساخته شده  ياز مواد  یبهداشت  يهامورد استفاده در مراکز مراقبت   یو جراح   یپزشک  يهادستگاه  شتریب

پا حرارت  برابر  در  بنابرا  داریکه  و  معرض    نیهستند  و  حرارت استریلیزاسیون  در  درجی  قرار    هدر  بخار  اول 

 . رندیگمی

ضدعفون مواد  از  نمونه  نمی  يهادستگاه  يبرا   موجود   ییایمیش   هکنند یچند  که  حرارت  به  توانند  حساس 

 : عبارتند از  بخار را تحمل کنند  ونیزاس یلیاستر

 ETO) گاز الف

 دروژن ی ه د ی ) گاز پراکسب

 دروژن یه د ی ) پالسما گاز پراکسج

 دی) گاز فرمالدئد

 ) ازن ه



 ترجمه حمید زارع    سیوناستریلیزانماي راه

 
١٧٧ 

 Translated by JAM Sterilization Reaserch Inst. Iran (Hamid Zare)   است  دانتشار کلیه مطالب این کتاب به هر نحو با رعایت ذکر منبع آزا

   
 

 خشک  ي) گرماو

استریل  به محصول وارد نشود و   یب یاست تا آس   از این جهت حائز اهمیتاستریلیزاسیون    ح یروش صح  انتخاب

  ی شامل ضدعفون   هبه کل چرخ  ماریبعمل    يبرا  لیدستگاه استر   هیو تهزاسیون  استریلی.  د یفتبه خطر ن  بودن آن

و استفاده از دستگاه    يسازآماده  زانیم  ی نقل و حتوحمل  /ي  سازرهی، ذخاستریلیزاسیون  ،  يبند ، بستهپاکسازي

 دارد.  یبستگ مار یب يبر رو

  . آن وجود ندارداستریلیزاسیون امکان ، د ی کن زیرا تم یدستگاه دینتوان  کهدرصورتی

 

 استریلیزاسیون  ندیفرا

  طور خالصه: شود. بهاعمال می نجایدر ا 1در بخش   خطر به شرح توصیف شده  یابیارز

 نظر گرفته عنوان لوازم حیاتی در به  بدن تماس دارند  لیاستر  عات یما  ایها  که با بافت  یپزشک   لیوسا  

تواند  می  ی کروبیم  ی آلودگ  رایز  ، شوند   لیو سپس استر  ز یتم  دیبا  حیاتی   یپزشک   لیوسا  تمامی   شوند. می

 شود. منجر  يماریبه انتقال ب

 شامل موارد زیر هستند، اما به این  شوند)  می ی بدن استریل  هکه وارد حفر يموارد ی عنی ( یات یح لوازم

نمی محدود  جراح شوند موارد  ابزار  ای:  تجهمپلنتی،  اندوسکوپ  زاتی،  پا،  از  به هامراقبت  ورودي    ي 

فضاهاحفره و  تجهبدن  لیاستر  يها  برسیکولپوسکوپ  زاتی،  و  فورسپس  ابزارهاي ،  یوپسیب  هاي، 

 . پزشکی و دندان یچشم 

 با  حیاتی  مهین  یپزشک  يهاد. (دستگاهکر  لی استر  حیاتی را  مهین  یپزشک   لیوسا  باید   صورت امکان  در

 کنند.) ها نفوذ نمیتماس دارند، اما در آن دیدهآسیب  یمخاط يغشاها ایپوست 
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 دستگاه   ي سازگار

را    دستگاهبتوان    مستلزم آن است کهخاص  استریلیزاسیون  روش  نوعی  با    یدستگاه پزشک   سازگار تلقی شدن 

 د. شوحفظ استریلیزاسیون پس از عملکرد آن حال نیعکرد و در لیثر استروطور مبه

 نیدستگاه و همچن یبه مواد و طراح یثر دستگاه پزشککردن مو استریل يبرااستریلیزاسیون  ستمیس  ییتوانا

 دارد.   یبستگاستریلیزاسیون  ) قبل از یزگی(پاکزیستی بار    سطح

معناي   به  پزشک  یی تواناکارآمدي  فرآ  يبرا  ی دستگاه  برابر  باقاستریلیزاسیون    ندیمقاومت در  در    یو  ماندن 

  ي ها چرخه  در طیاستریلیزاسیون  آن پس از  ، کارآمدي  دستگاه  ه است. سازند   کرديمشخصات عمل  همحدود

 کند. می شیآزمارا  مکرر  یزاسیونلیاستر

 بخار با   ونیزاسی لی استر

کننده استفاده    یضدعفونعامل  عنوان  ار اشباع تحت فشار بهاست که از بخ  يند یبا بخار فرآ  ونیزاس یلیاستر

 نانیاطم  ياست. حذف هوا برا  حیاتی یپزشک  لیوسااستریلیزاسیون    يبرا یحیترج ، رویکردروش  نیکند. امی

 تواند در حضور هوا انجام شود. نمیاستریلیزاسیون  ؛است يضرور ، کارآمد استریلیزاسیون  ند یاز فرآ

 بخار   استریالیزرهاي   انواع 

دینامیک  حذف استریالیزهاي مانند    ی مختلف  يهاد که از روشن بخار وجود دار   يهااستریالیزراز    یمختلف  انواع

عنوان هوا (بهغیرفعال  حذف    ایبا بخار،  شستشو  پالس    -  فشاراستریالیزهاي    ) وخأل  شیهوا (به عنوان مثال پ

 کنند. ها و محفظه استفاده میخارج کردن هوا از بسته يگرانش) برا ،مثال

 خأل   ش یپ   ي هااستریالیز

 و قبل از   سازي یشرط   شیپ ه شده در مرحلبنديبسته  يهاخارج کردن هوا از محفظه و دستگاه براي

 . کنند میاستفاده  آب هکنندارجخ  ای از پمپ خألیزاسیون استریل



 ترجمه حمید زارع    سیوناستریلیزانماي راه

 
١٧٩ 

 Translated by JAM Sterilization Reaserch Inst. Iran (Hamid Zare)   است  دانتشار کلیه مطالب این کتاب به هر نحو با رعایت ذکر منبع آزا

   
 

 کنند. عمل میگراد یسانت  هدرج  135تا   132 يدر دما 

 با بخار  پالس شستشو-فشار

 بخار و پالس فشار استفاده    با  شستشو  توالی تکراريشده از  بنديبسته  لوازمحذف هوا از محفظه و    براي

 . د نکنمی

 ه درج  144تا    141یا    گرادیسانت  ه درج  135تا    132،  گرادیسانت  هدرج   123  تا  121دماي    در  

 . کنند عمل می گرادیسانت

  گراویتی   - ی  گرانشاستریالیزهاي  

 شود استفاده میشده بنديبسته يهاو دستگاه یزر الیاستر ههوا از محفظ ییجابجا براي از گرانش . 

 دنکنعمل میباالتر  ای گرادیسانت  ه درج 121 يدر دما . 

  ي بزرگ بارگذار  يهاکوچک تا مدل  يزیروم  يهابخار از مدلبا  کننده  یضدعفون  يهادستگاه  همحفظ  ه انداز

استریالیزرهاي   يهاانواع و اندازهمتن براي تمامی    نیشده در ا  فیتوصپیشنهادي    يها. روشی متغیر استنیزم

 . صادق هستند  يزیروماستریالیزهاي جمله بخار، از

دستگاه و    هسازند   یمکتوب، معتبر و اختصاص يهادستورالعمل باید  ونیزاس یلیاستفاده از هر روش استر هنگام

 د. کر افتیدر استریالیزردستگاه  هتولیدکننداز  یز راالیاستر یاثربخش  شیآزما
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 بخار با  استریلیزاسیون 

زیرهاچرخه  /  بارها  انواع سازندگان    ي  توسعه    بااستریلیزاسیون  توسط  قرار    شیآزمامورد  و  داده شده  بخار 

  اند: گرفته

 متخلخل)  ریغ يها(چرخه  دهی شچیپلفافه يهادستگاه 

 در داخل لومن،    عیما  /  به دام انداختن هوا  یی متخلخل). تخلخل به توانا  يها(چرخه  ايپارچه  يهابسته

(به  یتوخال  يهادستگاه  ایکانال   دارد  مثالاشاره  است  عنوان  دست  ممکن  و   پزشکیدندان  یقطعات 

 داشته باشند)  ازین  یخاص  هچرخ  طیقطر لومن به شرابسته به طول و   هاي سختاسکوپ

 ياشهشی  ظروف  و لوازم 

 متخلخل  ریمتخلخل و غ يبارها بیترک 

 هاو محلول عاتیما 

 يبخار فور ونیزاس یلیاستر  )IUSS91 ( 

 متخلخل   ر یمتخلخل و غ  ي بارها  /ا  ههچرخ

   شود حاصل می  ی(ها) پزشکبخار با تمام سطوح دستگاه  میتماس مستق  قیبخار از طر  بااستریلیزاسیون . 

 شودحاصل میها و محفظه ها، بستهپس از خروج تمام هوا از دستگاه تنها م مستقی تماس . 

 92رترکتور و    یچیسوزن، ق  ه ، نگهدارند ضد زنگ  لیمانند فورسپس از جنس است  متخلخل  ریاقالم غ ،

 کنند. را فراهم نمی آسان ی تماس سطحمکان ا نیاندازند و بنابراهوا را به دام نمی

   ،داراي    ایلومن    ي، اقالم دارایکیاقالم پالست  ای  ک ی، کاغذ، الستروکشاقالم متخلخل، مانند منسوجات

با    یتماس سطح  چالشی را براي  ای  /  و  ندازند یرا به دام ب  عیما  /  توانند هواکه می  ییکشو  يهاقسمت

 
91Immediate use steam sterilization  
92retractor  
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دارند.    ازین  يتریطوالن  همواجهبه زمان  بخار    یکافنفوذ  از    نانیاطم  ي، براایجاد کنند   یضدعفون   هماد

 . هستندبا بخار  استریلیزاسیون   يبرا ی متخلخل اغلب چالش هايبار

 ي برابر گرانش  استریالیزر متکی  يهادستگاه يبرا ژهیوموارد متخلخل به يبراچرخه تر  یطوالن زمان  

 دارد.  تیهوا اهمیا حذف  ییجابجا

   و مشخص شده توسط    ازیمورد ن  ونیزاس ی لیزمان و درجه حرارت استر  د یموارد، کاربران با  تمامیدر

 متخلخل و متخلخل را دنبال، نظارت و ثبت کنند.  ریغ  یپزشک لیوسااستریلیزاسیون  برايسازنده  

 استریلیزاسیون   ه بر چرخ نظارت

مورد    یپزشک  يهابودن دستگاه  استریلاز    نانیاطم  يو هر چرخه برا  ونیزاس یلیبر هر دستگاه استر  نظارت

 : هستند ریبه شرح ز ی موجودنظارت  ياست. ابزارها يمجدد ضروراستریلیزاسیون 

 یچاپ  هنسخو  شی(دفترچه، صفحه نما یکیزفی ( 

  یو خارج یداخل يهااندیکاتور( ییایمیش  ( 

  زیستی 

را کنترل کند.  استریلیزاسیون    ند یفرآ  یکیزیف  يپارامترها  د ی باشد، اپراتور بااستریالیزر داراي پرینتر همراه ن  اگر

 . دیمراجعه کن 14جدول چرخه به   هرثبت اي از  نمونه  همشاهد  يبرا

 بخار با  استریلیزاسیون   یکیز یف  ي پارامترها  ی . کنترل دست14  جدول 

شماره   تاریخ 

  اتوکالو 

شروع    شماره بار زمان 

  چرخه

شروع   زمان 

  استریلیزاسیون  

پایان  زمان 

  استریلیزاسیون  

پایان  زمان 

  چرخه

  امضا

                

                

                

 



 ترجمه حمید زارع    سیوناستریلیزانماي راه

 
١٨٢ 

 Translated by JAM Sterilization Reaserch Inst. Iran (Hamid Zare)   است  دانتشار کلیه مطالب این کتاب به هر نحو با رعایت ذکر منبع آزا

   
 

 استریلیزاسیون   یی ایم یش  يها اندیکاتور 

ISO این موارد کند.  بندي میاساس کاربرد مورد نظر به شش گروه طبقهرا بر  ییایمیش   ياهاندیکاتور،  ١١١٤٠  

ا  کیدر هر   زیرگروهاستریلیزاسیون    ند یفرآاساس  برها  بنديطبقه  نیاز  به  نظر  شوند.  می  می تقس  هاییمورد 

گونه  فاقد هرست و  ا   اندیکاتوراز هر نوع    ظرمورد ن  هو استفاد  هایژگیو  فیتوص  يبرا  بندي صرفاساختار طبقه

 . است  یسلسله مراتب تیاهم

 یی ایم یش  يها اندیکاتور . انواع  15  جدول 

  هدف  نوع

  1نوع 

  هاي فراینداندیکاتور

 هاآن  اند تا نشان دهند کهظروف در نظر گرفته شده ایها بسته دراستفاده  يها برااندیکاتور نیا

  استریل  ریشده و غ  استریل  يواحدهااند و  قرار گرفتهاستریلیزاسیون    ندی در معرض فرآ  ماًیمستق

 . دهند زیمارا از یکدیگر تشده 

  2نوع 

مورد اندیکاتور هاي 

تست در  هاي استفاده 

  خاص

حذف   يبرا   کید  يبوو  شیخاص مانند آزما  یشیآزما  يهااستفاده در روش  يها برااندیکاتور  نیا

 اندههوا در نظر گرفته شد

  3نوع 

متغیر اندیکاتور با  هاي 

  واحد

  ی زمان و دما طراح  مانند استریلیزاسیون  مهم    يرهایاز متغ  ی ک یواکنش به   يها برااندیکاتور  نیا

مانند    شده  نییتع  ش یاز پاستریلیزاسیون    ند یفرا  ریمتغ  ک یقرار گرفتن در معرض  تا  اند  شده

 را نشان دهند  گرادسانتی  هدرج 134 دماي

  4نوع 

  هاي چند متغیرهاندیکاتور

زمان    ماننداستریلیزاسیون  مهم   ریچند متغ  ایاند که به دو  شده یطراح  به نحويها  اندیکاتور  نیا

پاستریلیزاسیون    ندیفرا  هايریقرار گرفتن در معرض متغتا  و دما واکنش نشان دهند     ش یاز 

 دقیقه را مشخص کنند   3به مدت   گرادسانتی  هدرج 134 ، دماي شده، به عنوان مثال نییتع

  5نوع 

  هاي ادغام کنندهاندیکاتور

  مانند استریلیزاسیون    ندیمهم فرآ  يرهایمتغ  تمام اند که به  شده  ی طراح  به نحوي ها  اندیکاتور   نیا

  هاي يارائه شده در سر  يمعادل الزامات عملکردتا    زمان، دما و وجود رطوبت واکنش نشان دهند

ISO از آن باشندفراتر  ای اندیکاتورهاي بیولوژیکال يبرا ١١١٣٨ 
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  6نوع 

با حساسیت اندیکاتور هاي 

  93باال

  مانند استریلیزاسیون    ندیمهم فرآ  يرهایمتغ  تمام اند که به  شده  ی طراح  به نحوي ها  اندیکاتور   نیا

استریلیزاسیون    يهامهم چرخه  يرهایبا متغ  و   زمان، دما و وجود رطوبت واکنش نشان دهند

 مطابقت داشته باشندمشخص 

 

  

  ي بارگذار

 د: نشو  ذاريبارگ   ریبه روش زباید  کنندهیاز تماس و نفوذ مواد ضدعفون نانیاطم يبرااستریالیزرهاي بخار  

 یاضاف گیرياز بار يریجلوگ يقرار دادن بسته برا . 

  هاآن هلب  رويو ظرف بدون سوراخ  ینیس قرار گرفتن . 

   محفظه يهاهواریها از دبستهدور بودن . 

  عاناتیاز تجمع م يریجلوگ يبرا هاگوشهمقعر در  يهادستگاهقرار گرفتن . 

 کارت استریالیزر هعمود بر قفساي پارچه يهابسته . 

 Steri-peel  کیپالست به  غذ صورت کاهاي متعدد بههبستو قرار گرفتن در لبه . 

   ي کربند یآن پ  يتوسط سازنده برا  این امر   کهن یمگر ا  ،شوند انباشته  روي یکدیگر    د ینبا  سختظروف  

 شده باشد.   دییتأ

 د. ن شو  ثبت  د یو شروع چرخه با يریاپراتور مسئول بارگ

 اتوکالو   ه یتخل

 ؛ از اتمام چرخه د پسی بااستریالیزر  هیاپراتور مسئول تخل

 
93Emulating  
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 دکن بررسی ریموارد ز از نظررا استریالیزر   یچاپ  هنسخ : 

 ح یصحاستریلیزاسیون  يپارامترها -

 چرخه  خی زمان و تار -  

 بار مطابقت دارد   هشناس  چرخه با برچسب کنترل  ه که شمار این امر ی بررس  -  

 چرخه صحیح   يپارامترها ذکر رعایتو  د تأیی  -  

  ر یز نکات گذاري شده از نظرموارد باربررسی : 

 رطوبت   مشاهده مبنی بر وجود قابل عالئم هرگونه -

 بنديبسته  یکپارچگبه خطر افتادن ی عالمت هرگونه -  

  ی بهداشت   يهامراقبت   الزامات مرکزطبق  بر    د یدما، زمان) با  یعن یچرخه (  ياز پارامترها  کیهر    هچاپ شد  سوابق

 د. ن شو نگهداري

 بار  سازيخنک

 شده:  لیبار استر ه تخلیاز  پساپراتور باید 

 د کن دیی تأ يرا از نظر بصر  یخارج  ییایمیش  يهااندیکاتور جینتا . 

 استریل    يهادستگاهنوع  خنک شدن به  الزم براي  اتاق سرد شود. مدت زمان    يبار تا دماکه    د ده   اجازه

 . ددار  یبستگ شده

 ي هوا  انیجر  عاري ازبدون تردد و    ياکه خنک شدن در منطقه  د حاصل کن  نان یماز این موضوع اط  

 . دهدسرد شدید رخ می ایگرم 

 مرطوب   ه مشکالت بست  -  یاب یبیع
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شوند.  می  یها مرطوب تلق، بستهیا داخل بسته  روبر  گودال    ا ی، قطرات  نم بودنرطوبت به شکل    هنگام وجود

دارد  هدو نوع بست    . هنگام ی رطوبت داخل  يدارا  هايو بسته  یرطوبت خارج  يداراهاي  ؛ بستهمرطوب وجود 

خطاستریلیزاسیون  روند  مرطوب،    يهابسته  همشاهد  محتومی  ر به  و  می  اتیافتد  آلوده  دالن شوبسته    ل ی د. 

 94. دنبندي وجود دار بستهمرطوب شدن  يبرا یمختلف

 «فلش»   ون یزاس یل یاستر) /  IUSS(  ي فور  هاستفاد  ستم ی س  ونیزاسی لی استر

IUSS  ست؟ یچ  

IUSS  ر یغ  یجراح   يابزارها  عیسر  ونیزاس یلیاست که عمل استر  جیرا  یاصطالح  »،فلش«استریلیزاسیون    ای  

دستگاه بخار با حرکت به سمت  استریالیزرهاي  در  پیچی شده  غیر لفافه  طیلوله در شرافاقد    ای  /  متخلخل و

 ي ابزارها  ه ارائ  ی روش اصلدر گذشته،    IUSSکند.  می  فی توصرا  ابزارها    هاستفادی محل  ک ینزدواقع در  و    نییپا

 بود.   یجراح يبرا لیاستر

  ه استفاد  يرا براپیچی نشده  ي لفافهتا ابزارها  شتند با سرعت باال در اتاق عمل قرار دا استریالیزرهاي    معموال

  ن ی افتد و امی  نیزم  يروعمل  موجود در وسط    یدست   قطعهعنوان مثال، تنها  کنند. به  استریل  يفور  شدیدا

عمل    قهیدق  10تا    3گراد به مدت  سانتی  هدرج  134  يدر دما  استریالیزرها  نیشود. ا  لیاسترابزار باید سریعا  

 رساند. اتاق عمل می طیداغ به مح  اریمرطوب و بسدر وضعیت ابزارها را  ،IUSSکنند. می

خشک    هشوند و چرخمی  لیبندي استرمواد بدون بسته  رایز  ،اجتناب شوداستریلیزاسیون  روش    نیاباید از  

  . ابد یمی شیمجدد مواد افزا ی، احتمال آلودگجهید. در نتشوشدن حذف می

 

 
.  2006 نزلند،یکوئ یبهداشت يهاکنترل عفونت  يها. دستورالعملیبهداشت يهامربوط به مراقبت  يهااز عفونت  يریشگیمرکز نظارت و پ 94

https://www.health.qld.gov.au/chrisp/sterilising/section_appendix.pdf .2015اوت  20در  یدسترس  
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 IUSSاستفاده از  هاي  اندیکاسیون

 استفاده باید از آن    ریز  طیشرا  تمامی، تنها پس از برآورده شدن  IUSS  در صورت لزوم استفاده از استریالیزر

 :کرد

  ن یتضمرا  استریلیزاسیون  قبل از    درمناسب ابزارها    بیو ترت  یبازرس   پاکسازي،  د یبا  يکار  يهاوهیش  

 . ند نک

 کند  نیشده به محل استفاده را تضم  لیاقالم استر میمستق لیمنطقه، تحو یکیزیطرح ف . 

 استریالیزر شده از  لیانتقال اقالم استر نیدر حو لمس ایمن کارکنان   یمنیا براي تضمین ییهاروش  

 . بررسی شوند و  يریگی، پنیتدو ،تا محل استفاده

   بالفاصله پس از  اقالم بایدIUSS    دنشون ماریباستفاده شوند تا موجب سوختگی و به محض سرد شدن . 

IUSS  بسته شیدر مقابل پ  

شده، خشک و خنک (درجه حرارت بسته به  بنديابزارها در حالت بستهسازي  ، آمادهIUSS  نیگزیجا  کردیرو

از  زمان   شده  ااستبخار)  با  استریلیزاسیون  طی  است    یزمان  رام  نی.  موجودممکن  و    یکاف  يکه  ابزارها  از 

استریالیزرهاي  مجدد (مانند  استریلیزاسیون    الزم جهت»  چرخش « فرایند  زمان  براي فراهم آوردن    زاتیتجه

 CSSD  يهاتیوجود داشته باشد. فعالکنان کافی  کارداراي  مجهز و    CSSD) در  عیسر  يهابا چرخه  خأل  پیش

استاندارد مطلوب کنترل   ن یچند امر  نی، ااگرچهد. نافتکوچکتر اغلب در اتاق عمل اتفاق می ی در مراکز جراح

 . اندازد را به خطر می لیاستر  يهابسته تولید  هناحی  در یکروبیمآلودگی ذرات و    یآلودگ

، خشک و خنک  شدهبنديبسته طیدر شرا لیاستر يسازي معمول ابزارهاآماده ، توجه زیادي بهحال حاضر در

 دارد:  لیدلوجود دارد؛ این امر چند استفاده در اتاق  يبرا

 اتاق عملتوسط کارکنان  لیاسترابزارهاي  يمورد یسازمانده يبرا يفور يایمزا . 
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   گی قابل وستیو پا اطمینان  ز نشده است که ابزارها را بیجهتو    یطراح  ياگونهبه  یعمل معمولاتاق

و خشک کردن ابزارها    پاکسازي  تیدر مورد کفا  ییهایکند و نگران  ، استریلمناسب  CSSDمشاهده در  

 وجود دارد.  IUSSاستریلیزاسیون قبل از استفاده از و عمل  اتاقدر 

   ابزارها بودن  از  استریل  استفاده  از  شده پس  طراحی  واحد   يبرا  استریالیزرهاي  مشخص    ابزارهاي 

 . معمول مجموعه ابزارها استفاده شونداستریلیزاسیون  يبرا  د یها نباآننیست؛  

 استریل شده   يهادستگاه  لی، تحونیبنابرا  ؛ردیمجاور اتاق عمل قرار گ  يادر منطقه  د ینبا  استرالیزر  

 . اندازد ها را به خطر میبودن آن، استریل  به محل استفاده  IUSSتوسط 

  توسط    استریل شده   اقالم   هدر نتیج  مار یب  ب یآسIUSS   شدید منجر   ی جمله سوختگاز (  رخ داده است

دائمی  جايبه مننژزخم  دستگاه  یناش   P. aeruginosa  تی،  استرقابل  يهااز  توسط  لیکاشت  شده 

IUSS ی)و عفونت محل جراح . 

راه از  موجود،  حلیکی  تجارهاي  برا  يروش  شده  يهادستگاه  لیتحو  يموجود  در    IUSSتوسط    استریل 

-FLASH(  شوند بخار بسته میبا    ونیزاس یلیاستر  انیطور خودکار در پااست که به  یی هاچهیبسته با در  ايمحفظه 

TMPAK .(95 و    ید. بازرس ن شو  تیرعاباید سازنده در رابطه با حداقل زمان قرار گرفتن در معرض دما  يهاهی توص

 انجام شود.  سازنده  یهطبق توصبر  طور منظم و به دیها باستمیس  نای ينگهدار

  IUSS  ي هاهیتوص

 د یمحدود کن هاابزارافتادن  ایمنتظره  ریغ یمانند جراح  یموارد اورژانس  بهرا  از آن  استفاده . 

 ب از وسا  ن ییپا  کافی  هانداز به  ریسک به سود  ، نسبت  يمواقع اضطرار  شتر یدر    ل یاست که استفاده 

 . کند  ه یرا توج  IUSSتوسط  استریل شده

 
قابل   یو جراح یپزشک زاتی و تجه لیوسا يسازلیو استر یضدعفون ،يپاکساز.  ٤١٨٧AS/NZS :٢٠٠٣انتخاب مواد پاك کننده در  يراهنما 95

.  یبهداشت يهامرتبط در مراکز مراقبت  يهاط یمح  يمجدد و نگهدار ياستفاده

http://www.saiglobal.com/pdftemp/previews/osh/as/as٤٠٠٠/٤١٠٠/٤١٨٧.pdf آگوست  20در  یموجود است. دسترس

2015 (.  
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  قابل کاشت  يهادستگاه  در مورد   ژهیوبه( است  شتری ب  ياضطرار  ریغ  طشرای  در   ود ریسک به س نسبت( . 

 استرالیزرهاي  IUSS  ي گریهر محصول دنوع    ایمکش    هايیا کانال  ها، لولهمپلنتیا  يبرا  د یهرگز نبا  

 . اعتبارسنجی نشده است IUSS ند یفرآ يطور خاص براکه بهاستفاده شوند 

 IUSS  یزاسیونحداقل رساندن استریل  به

  : داشتنظر  در  را رینکات زمعمول باید  IUSSاستریلیزاسیون به حداقل رساندن  يبرا

 سخت يهاوسکوپاند  ژهیو، بهي خاصابزارها افزایش موجودي. 

   دستگاه  مییقد   يهادستگاهجایگزینی برا  يدتریجد   يهابا  طراحبا  استریلیزاسیون    يکه    ی بخار 

 . اندشده

   ابزارهافراهم کردن بر مزا  هشدیپیچلفافهصورت  به  شتری ب  يمجموعه    ن ی در حي حاصل  ایبا تمرکز 

 . اتاق عمل  تیریمد براي و  ی عمل جراح

 مناسب  ی از طراح نانحصول اطمیCSSD ل یو تحو د ی تول ي سازنهیبه يبرا  لیپردازش استر همنطق ای 

 . شده پیچیلفافه يهاموقع بستهبه

   ابزارها  ياشیوهبه  اتاق عمل    ي مورد  يهافهرستمدیریت از  استفاده  با    يکه  ارتباط  را در  موجود 

 کنند.  نهیبه  لیپردازش استرالزامات 
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 استریالیزهاي رومیزي 

  این موارد است.    ییو روستا  ی ، دندانپزشکییسرپا  يهاکی نیبخار در کل استریالیزر  نیپرکاربردتر  ي،زیروم مدل

استریالیزرعنوان  به تعر  با حجم حداکثر  يامحفظه  يدارا  نوعی  فوت مکعب  د که در صورت  ن شومی  ف یدو 

 . پردازندمیبخار   به تولید  توسط کاربر زهیونید ایافزودن آب مقطر 

ابزار لومن  گونه  چیه  ياند و براشده  یطراح  یدندانپزشک  هايمانند ابزار  یکوچک  يابزارها  يها برااستریالیزر  نیا

 ي هااندیکاتوربا  د یبااستریلیزاسیون  یکیزیف يه پارامترهادستیابی ب  يبرا استریالیزر یید. توانانشو نمی هیتوص

 شود.   رلکنت زیستیو   ییایمی، ش یکیمکان

این موضوع   خشک    طور آشکاربه  استریالیزربرداشته شده از    ي هابسته  ایکه اقالم    دیحاصل کن  نانیاطماز 

  هستند.  ی آلودگمستعد  شده نپیچیلفافهشود. اقالم بسته می اتیمحتو یرطوبت باعث آلودگ  رایز  ،هستند 

 

 ي زیروم   استریالیزرهاي از   ییها. نمونه26  شکل

 

 

  ه یتوص  یدندانپزشک   ای  هیاول  یبهداشت  يهاکینی در خارج از کل  يزیروم  استریالیزرهايگسترده از    هاستفاد

  شود. نمی
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مورد    زانیدر کف به م  زهیونید  ایکنند. آب مقطر  عمل می  زودپز  هبا شم  قایدق  اي»استریالیزرهاي «قابلمه  نیا

  ي و رو  شده  یزرالی، داخل دستگاه استرگرفتهر سبد قرار  نشده د پیچیلفافهو    زیتم  لیشود. وسامی  ختهیر  ازین

 شود. و روشن میاستریالیزر بسته  دارد. سپس  مخزن آب نگه می  يباالدر که سبد را    رندیگمیقرار    یگاههیتک

تا زمان بسته شدن شیر  و هوا را    شوده میجوشاند بخار    تا حد تولید ، آب  يزیروم  استریالیزرانواع    ریسا  مانند 

روند    نی). ا25(شکل    ابد یمی  شیبه دما و فشار مطلوب افزا  زمان دستیابیکند. فشار تا  به بیرون هدایت می

  قه یدق  10کشد و  ول میط  قه یدق  16  بایتقر  استریالیزرکامل    ه کشد. چرخطول می  قهیدق  5کمتر از    معموال

 را باز کرد. دستگاه توان درب پس از آن میي نیاز است؛  کاهش فشار به حالت عاد يبرازمان 

 کاست   هي داراي محفظز یمرو   يزرها ی لی استر

محفظه است  نوعی  مجدد هستند که در واقع    هاستفاد  یتقابل  ی باکاست  يبخار دارااسترالیزرهاي  از    ی برخ

ادارد  یمتفاوت  ه انداز  استریالیزر  ه انداز  است که بسته به   يفلز  ی ظرف،  ). کاست26(شکل     ک ی از    بخش   ن ی. 

  منفذ وجود دارد کاست، دو  هیشده است. در پا لیتشک  تگاهدس  يبند آب يواشر برااز  ی عانوا، درپوش و ینیس 

واره  است. هم  یخروج   يگریو د  يورودها  از آن  یکی   ؛ند سازفراهم میرا  کاست   درامکان حرکت بخار و هوا  که  

 از هرگونه انسداد هستند.  يو عار زیتممنافذ   نیکه ا د از این موضوع اطمینان حاصل کنی 

سپس    که  د ن شوند) در کاست قرار داده میشده باش پیچیتوانند لفافهیم  لیابزار (که در صورت تما  يتعداد

  قه یدق  14  احدود  ده ی شچیپابزارهاي لفافهو خشک شدن    لی. استررد یگقرار می  استریالیزر در  شده و  بسته  

 . داشتخواهند نیاز  يزمان کمتربه  شده  نپیچی؛ ابزارهاي لفافهکشد طول می

هستند  مرطوب  ،  استریلیزاسیون  ها پس از  ، دستگاهنیاست و بنابرا  ياریاخت  یژگیو  ، نوعیخشک کردن هچرخ

شده پس از خارج  نپیچیلفافه يکه ابزارها د ی. توجه داشته باش باشندمیقابل قبول ن ماریبروي  استفاده يو برا

بااستریل باقی  ،  استریالیزرشدن از   ابزارها  آلودگ  رندیقرار گ  فادهبه دقت مورد است  د ی نخواهند ماند.  به    ی تا 

 حداقل برسد. 
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ممکن    ،عنوان مثالبه  ؛ د یکنرا رعایت  استفاده    هدر مورد نحوسازنده    يها، دستورالعملزاتیتجه  ریسا  مانند 

  همیشگی   هاستفاد،  سازنده  هیتوص  نیموجود در آب حساس باشند، بنابرا  يهاندهیها به آالاز دستگاه  یبرخاست  

  . خواهد بود  از آب مقطر در مخزن

  

 

 از نوع کاست استریالزر بخار رومیزي  اي از . نمونه27  شکل
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 ي ز یروم  استریالیزراي از عملکرد  مونهن . 28  شکل

  

 ي ز یروم   استریالیزر  ي رذابارگ 

  ي برا  ينامحدود  ییتوانااز  آزادانه در اطراف هر بسته گردش کرده و  طور  بهاستریلیزاسیون    نیح  در بخار باید  

از  به هر بسته  نفوذ     ه و هر بست  یکتان  يها، بستهیکیپالست  /ي  کاغذ   يهاباشد. بستهبرخوردار    آنو خروج 

هر    هیحذف هوا، تماس با بخار و تخلتضمین  امر باعث    نی. اد نریقرار گ  هاهدر کنار  د یمحکم با  داراي انتهاي 

 ). 28شود (شکل  میگونه تراکم 

  ی ک یپالستنحوي آرایش یابند که سمت  به  د یباهنگام قرارگیري در پهلوي یکدیگر    یک یپالست  /يکاغذ   يهابسته

 کنند. عبور می یک یپالست  کاغذ/ هبست ياز طرف کاغذ  تنهاهوا و بخار  کناري باشد.  ه بست  يبه طرف کاغذ 
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به آن    ب یآس و  ته  ی شدن بستماس باعث رنگ  نیا  رایز  ،تماس باشد در  محفظه    ه واریبا د  د ی نبا  يابسته  چیه

 شود. میمختل  یتوجهطور قابلبه  زیگردش آزاد بخار ن ؛دشومی

) عیما  ، نوعیعنوان مثالبه(  دستگاه با سطح سخت  جزی بهمحصوالتاستریلیزاسیون  براي  کاربر    صورت قصد در  

پذیر بودن این امر، امکانو در صورت    کند   د یی تأ  مر راا  نیاز ا  پشتیانی استریالیزرتا    گرفتبا سازنده تماس  باید  

 معمول استفاده کرد.  يهاکیها و تکنتوان از چرخهنمی کار نیا ي. برادکنآن را بازگو انجام  هنحو

  

  

  

  

  

  . بارگذاري استریالیزر رومیزي 29شکل  
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 ي ز یروم  استریالیزر  ه یتخل

رطوبت  جاذب عنوان بههنگام لمس داغ  يها. بستهدست نزنید ها آنبه  لیاستر يهابسته خنک شدن زمان تا

دستان شما    موجود در  يهاسمیکروارگانیمدر ادامه،  برد.  می  ن یسد بسته را از ب  تیفیکو این امر    کنندعمل می

که    د ی طمئن شووضوع مماز این  تا    دیکن  یموجود را بررس   يهااندیکاتورآلوده کنند.   یراحتتوانند بسته را بهمی

اساس  دقت  . بستهاند هبرآورده شد استریلیزاسیون    ی الزامات  به  نظر رطوبت  از  را  در صورت    ؛د ی کن  یبررسها 

باترطوب  همشاهد  بسته  استریل  د ی،  بسته  مجددا  نبا  يهاشود.  (به  يرو  د یگرم  خنک  مثالسطوح   ، عنوان 

  جاد یباعث اامر    نی. ادنر یهوا) قرار گ  يهاچهیعنوان مثال درها (بهیخروج  ی کیدر نزد  ای)  يفلز  يهاشخوانیپ

روي    ایشود  که مرطوب می  ياشدهلیاستر  ابزارهر  باید  را آلوده کند.    اتیتواند محتوشود که میمی  یتراکم

نظر  در آلوده    راشود  برخورد میبا آن  اشتباه    هب  گری د  ينحوبه  ایشود  شود، فشرده میافتد، پاره میمی  نیزم

 . د کرآن را استریل  مجدداگرفت و 

 ) نیی پا  ي(دما   ییا یمیش   ونیزاسی لی استر يها روش

حساس به حرارت و رطوبت    یپزشک  لیوسااستریلیزاسیون    ي) برانییپا  ماي(د  ییایمیگاز ش   ونیزاس یلیاستر

 د: نباش  ریشامل موارد ز د ی با ییایمیش استریلیزاسیون مکتوب  يهایهو رو هااستیشود. س استفاده می

 ی ستگیشا ی ابیو ارز تعلیم /  کارکنان، آموزش ت یصالح 

 ی پزشک لیبندي وساو بسته هیته 

 استریالیزر عملکرد  هايیهرو 

 چرخه  ای ییایمیش  يپارامترها مستندسازي و نظارت 

 یی ایمیش  هکنند استریلکار مخصوص مواد  طیو بهداشت مح یمنیا يهاپروتکل 

 مورد  کننده در  لیاستر  ه ماد  ه سازند   يهاکننده. از دستورالعملاستریلو دفع مواد    ي دست زدن، نگهدار

 دکمک بگیری یمقررات محلهمچنین استفاده و  هنحو
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  ی من یخودکار انجام شود که ا  يهابا چرخه  ییهادر محفظه  د یبا  يگاز  ییایمیش   يهابا روشاستریلیزاسیون  

 ند. نکمی نیرا تضماستریلیزاسیون  و فرایند کاربر 

کتبی  اطالعات    د ی متفاوت خواهد بود. کاربر با  نییپا  يدر دمااستریلیزاسیون  دستگاه با هر روش    يسازگار

آن    هرا از سازند  استریالیزر  ییکارامربوط به  دستگاه و اطالعات    هرا از سازند   يعملکرد  يسازگارمربوط به  

مختلف    ییایمیمواد ش از    ياز تعداد  ستفاده (گاز) را با ا  ن ییپا  يدر دمااستریلیزاسیون  توان  میکند.    افتیدر

 : موارد زیر انجام دادمانند 

 ETO 

 دروژنی ه د یراکسالسما / گاز پپ 

 ازن 

 ن ییپا يبخار در دما دیفرمالدئ 

  شود) نمی  هی(توص ییایمیش   یضدعفون 

  )ETO(  د یاکس  لنیات

ETO،  قابل اشتعال و انفجار است. استفاده از    و  رنگیب  يگازETO   يبرا  کیاند   يهانهیشد که گز  آغاز  یزمان 

داشت  یپزشک   يهادستگاهاستریلیزاسیون   وجود  رطوبت  و  حرارت  به  اساسند حساس  پارامتر  چهار    ی . 

از یات یعمل  هاي(محدوده عبارتند  گاز  :)  نسب  ؛غلظت  زمان    ؛یدرجه حرارت؛ رطوبت  بر   نیامواجهه.  و    موارد 

زمان  تواند  یخاص م   يهاتیگاز در محدود  يغلظت و دما  شید. افزانگذار می  ر یتأث  ETOاستریلیزاسیون    کارایی

 د. نرا کوتاه کاستریلیزاسیون  يالزم برا

 ETO  بس مواد جذب می  ياریتوسط  به هماز  بر  ،  لی دل  ن یشود.  باید    ه سازند   يهاهی طبق توصلوازم 

 شوند.  یهواده کامالاستریلیزاسیون  متعاقب هاستفاد ایدستگاه قبل از دست زدن 
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 برا  یلی به هر دل  د ینبا  یهواده  هچرخ شود.  باز    جهتها  دستگاه  ی ابیباز  يقطع  را  استفاده، محفظه 

 . دینکن

 ونیزاس یلیاثر استر  ETO  با طول لومن، قطر لومن، استریلیزاسیون    ي ندهافرآی  مانند تمامیتوان  را می

 داد.  رییتغ یو مواد آل  ی معدن يهانمک

 (پالسما)   دروژن یه دی پراکس  گاز

شود که  نظر گرفته میثر دروم  ی کروبیضد م  نوعی عاملعنوان  به  به غلظت و زمان تماس   بسته  د یگاز پراکس

قارچيباکتر  تیفعالداراي   وکش،  اسپروسیکش،  و  استرکش  و کش  براسریعی  گاز  اکثر   روي  استفاده  ي. 

گاز  استریلیزاسیون  ت یخطر است. فعالیب  ی،کیو لوازم الکترون ی کیجمله قطعات الکترها و انواع مواد از دستگاه

توان  میدارد.    یدرجه حرارت بستگ  نیو همچنمواجهه  اول به غلظت گاز، زمان    هدر درج  دروژنیه  د یپراکس

 ی کیالکتر  يهاها، دستگاهکیاز پالست  یمانند برخ(درجه حرارت و رطوبت باال  ناتوان در تحمل    لیمواد و وسا

 . کرد لیاستر دروژنی ه د ی گاز پراکس با را  ی)حساس به خوردگ  يفلز ياژهایو آل

 و گاز ازن   دروژنیه   د یپراکس   ا تنها یازن  

 دارد. نیاز    ییبه رطوبت باال کهاست  یکروب یضد م  يقو ییایمیش   هماد نوعی ازن

  جاد یا  بخار و برق   تیفی، آب با کUSP96  ه درج  ژنیاز اکسخود را به شکل داخلی    ه کنند استریل  ه استریالیزر، ماد

و بخار آب   ژنیقبل از خروج از اتاق به اکسو  زوریچرخه با عبور از کاتال  يکننده در انتهااستریل هکند. مادمی

ازن با با  استریلیزاسیون  است.    قهیدق  15ساعت و    4  بایتقراستریلیزاسیون    هرخ چزمان  شود. مدت  می  لیتبد 

،  سیلی ، س شهی ، ش کی، سرامزیآنودا  وم ینی، آلومومیتان یاز مواد متداول از جمله فوالد ضد زنگ، ت  یع یوس   ف یط

PVC سازگار است.   ک یلیو اکر لنیاتی، پل لنی پروپی، پلکونیلی، تفلون، س 

 
96United States Pharmacopoeia  
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انتشار    گونههیچ،  کار نداردکننده سرواستریل  هادبا مفرد    رایز  ، است  منیاستفاده توسط اپراتور ا  يبرا  ند یفرآ  نیا

خطر    عدم  ايمعنبهنیز  کار    نییپا  يو دماشوند  نمی  هواوارد    مانده یباقمواد  ،  شودی مشاهده نمیسممواد  

اورتان) و  ی، برنج و پل ومینیمواد (مانند آلومبرخی    ي سازگار  مورددر    ییهاتی. محدوداست   یتصادف  یسوختگ

برا  قابلیت  عدم  نیهمچن مبتنعاتیمااستریلیزاسیون    ياستفاده  مواد  و  منسوجات  (از  ی،  سلولز  جمله  بر 

 ) وجود دارد. يبندي کاغذ بسته يهاستمیس 

  شتر ینفوذ لومن ب  تیتر و قابلکوتاه  هزمان چرخمزیت  از  تنها  و گاز ازن در مقابل ازن    دروژنیه  د یپراکس  بیترک

 . برخوردار است 

 ن ییپا   ي بخار در دما دی فرمالدئ   ای   د یفرمالدئ   گاز

  ه ماد عنوان نوعی  گاز به  ن یحال، انیااست. با  ریپذ هیتجز  ستی ز  ط یحدود دو ساعت در مح  طی   در   د ی فرمالدئ  گاز

بخار   دی. فرمالدئزایی است مشکوك به سرطانو  دوشمیزا شناخته تیکننده و حساس کی، تحرسمی  ییایمیش 

 . ندیکاسیون داردا زیالیهمود يبرا مورد استفاده موادتمام  يبرا  نییبا درجه حرارت پا

 عیما   یی ایم یشاستریلیزاسیون  

 شودنمی  هتوصی . 

 شودسطح باال استفاده می  هکنند یضدعفوننوعی  عنوان به  شتریب . 

 شودکننده استفاده میاستریل عنوانبه  به ندرت . 

 فرآ آلودگاستریلیزاسیون  ي  ندهایکنترل  احتمال  است،  خشک    ای  آبکشی مجدد در هنگام    یدشوار 

 . د کن نمیفراهم را   سازيرهیذخمکان است و ا ادیشدن ز

 مستلزم   زاتیتجه  نیحال، انیاد. باندهمی شیرا افزااستریلیزاسیون  ند یفرآ یمنیا ،خودکار زاتیتجه

  . این روش هستند  تیریاستفاده و مد  هبا آموزش کافی در زمین ییو اپراتورها هاکنترل وجود

 ب یمعا
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  وجود ندارد سازيور قابل غوطهریغ ایموارد حساس به رطوبت  يبراامکان استفاده از آن . 

 است زیبرانگکامل چالش آبکشی . 

  کشد طول می يادیزمان ز،  استریلیزاسیون دستیابی به . 

 د. دارن سازي وجود هریذخامکان و  ردیمورد استفاده قرار گ فورا د بای 

 

استفاده، الزامات  هاياندیکاسیوندر حال حاضر:  موجود  استریلیزاسیون    يها نهی. گز17  جدول 

 ب یو معا   ای ، مزاینظارت

 د نشو  ت یرعا  دی با مواجههغلظت محصول و زمان    در مورد سازندگان    ي هاهیتوص

 هگزین

  استریلیزاسیون 

یا   / و  تماس  زمان 

  چرخه

  توضیحات 

  استریلیزاسیون 

  بخار

استریالیزرهاي   ●

  پیش خالء

استریالیزرهاي   ●

  جابجایی گرانش 

استریالیزرهاي   ●

  رومیزي کوچک 

به   بسته  چرخه  زمان 

استریلیزاسیون   دماي 

  ه درج  135تا    121(

گراد) متغیر خواهد  سانتی

  دقیقه)  18تا  3بود (

  استریلیزاسیون  ارجحروش 

  ها اندیکاسیون

که در  یاتیح مهی ن يهااز دستگاه یو برخحیاتی  يهادستگاه يبرا ●

فوالد ضد زنگ،   هاي از جنس ابزار( نندیبینم  بیگرما آس ایاثر رطوبت 

  ) هاینیها، س لگنها، ، کاسهمانندضد زنگ،  يظروف فوالد

  نظارت

  (حداقل روزانه)، اندیکاتورهاي بیولوژیکالبا  دیبااستریلیزاسیون  ●

(هر چرخه)  یک یزیف يهااندیکاتور (هر بسته) و  ییایمیش يهااندیکاتور

  کنترل شود 
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 اندیکاتور کیبا  دیدستگاه قابل کاشت با يحاو يبارهاتمامی  ●

  جینتا در دسترس قرار گرفتن د و تا زماننکنترل شو یاضافزیستی 

  .قرار بگیرند نهی رنطزیستی در ق اندیکاتور شیآزما

  شیشامل آزما دیخالء باپیش  يهااستریالیزربر  بیشتر نظارت  ●

  .(روزانه) باشددینامیک  يحذف هوا

  ایمزا

  ارزان  ●

  ع یسر ●

  ی وسیع منی ا هیثر، با حاشوم ●

  کند یلومن دستگاه نفوذ م ،ی پزشک   يبندبه بسته ●

  كاند ی طیمح  ستیاثرات ز -ی سم ریغ ●

  دسترسی آسان  ●

در   ي متفاوتکاربردها يمختلف برا يهادر اندازه  استریالیزرها ●

  دسترس هستند

  است  کنترل و نظارت بر چرخه آسان  ●

  بیمعا

  آب (مانند روغن، پودر)، چوب و مواد فاقدمواد  يبرا نامناسب  ●

  حساس به حرارت و رطوبت 

  ای / خشک شدن و  هفاقد چرخ يزیروماستریالیزرهاي از   یبرخ ●

  هر چرخه)  ی ک یزینظارت ف ي چاپگر هستند (برا

  ها شود آن یزدگکرده و باعث زنگخشک نابزارها را تواند یم ●

کامل از الزامات  یبخار مستلزم آگاهاستریالیزرهاي از   منیا هاستفاد ●

  برخوردار نیستندتخصص  نیاتمامی مراکز از ها است. آن
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  ریکروم و ساضد زنگ  لیاز جنس است  یجراح يهاغهیت ●

گود شدن دچار  ونیزاسیلیمرتبط پس از چند مرحله استر يهادستگاه

  .اندشدهنده بر يهاو کدر شدن لبه

  حساس به حرارت مضر است ابزارهاي   يبرا ●

  نند ی بیم بیآس مکرر  هدر اثر مواجه یجراح ریز لیوسا ●

  ی سوختگ حتمالا ●

IUSS   یا)

استریلیزاسیون 

 «فلش»)

به   بسته  چرخه  زمان 

و  استریلیزاسیون  دماي  

دستگاه  مهار  سیستم 

عنوان   (به  استفاده  مورد 

یا   ظرف  سینی،  مثال، 

  لفافه) متفاوت است

  ستین یپزشک لیوسااستریلیزاسیون روش  نیبهتر

  ها اندیکاسیون

مقاوم در برابر   یاتیح يهادستگاه فورياستریلیزاسیون   يبرا ●

  حرارت و رطوبت 

قابل ابزارها   ینیس  ایکامل  همجموع ایقابل کاشت  يهادستگاه يبرا ●

  یست استفاده ن

  يبرا  دیبا IUSSاستریلیزاسیون  ي برامورد استفاده  هلفاف ای ی نیهر س ●

  باشد اعتبارسنجی شده منظور  نیا

  نظارت

  (حداقل روزانه)، اندیکاتورهاي بیولوژیکالبا  دیبااستریلیزاسیون  ●

 (هر چرخه) یک یزیف يهااندیکاتور (هر بسته) و  ییایمیش يهااندیکاتور

  نظارت شود

شامل هر نوع چرخه و   دیبا اندیکاتورهاي بیولوژیکالتست  ●

)  واحد هلفاف، بستهباز، ظرف  ینی س  ،بار (به عنوان مثال ي کربندیپ

  باشد. در آن روز  استفاده شده

  در IUSSتحت  مستند شوند که دستگاه نحويبه  دیها باچرخه ●

زیستی  اندیکاتورمانند نامطلوب استریلیزاسیون  هصورت وجود عارض

  ننده از آن ارتباط داده شود استفاده ک ماریبه بناموفق بتواند 

  یامزا
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  ع یسر ●

  بیمعا

چرخه هنوز مرطوب  انیدر پا رایز ،کرد رهیرا ذخ هاتوان دستگاهنمی ●

  هستند

(به ایمن  استریلیزاسیون  مراحل    یتمام  ترعای  به  الزامممکن است    ●

آلودگ مثال،  نگهدار  ،ییزدایعنوان  و  انتقال استریالیزر  ي نظارت   ،

  ممکن باشد. ریغ  ایسخت   مراکز، ی) در برخلیاستر هیبه ناح  کیآسپت

بخار و گاز پروکسید  

تواند (میهیدروژن  

نیز  پالسما  شامل 

  باشد)

بسته  دما  و  چرخه  زمان 

مدل   و  مارك  به 

متفاوت   استریالیزر 

  خواهد بود

  

بین  زمان فعلی   28هاي 

هستند.    70تا   دقیقه 

  60دماي چرخه کمتر از  

  گراد است. سانتی هدرج

 ها اندیکاسیون

که در   یاتیح   مهین  يهااز دستگاه  یو برخ  یاتیح  يهادستگاه  يبرا  ●

 خواهند دید بیگرما آس ایاثر رطوبت 

 نظارت

بیولوژیکالبا    دیبااستریلیزاسیون    ● روزانه)،   اندیکاتورهاي  (حداقل 

(هر چرخه)   یک یزیف  يهااندیکاتور(هر بسته) و    یی ایمیش  يهااندیکاتور

 شود.  نظارت

 ایمزا

بخار با استریلیزاسیون  ها از  از چرخه یبرخ. ETOبا  سهیدر مقا عسری ●

 )قهیدق  75-28 باًیهستند (تقرتر سریع

 ) ژنیآب و اکس  یی(محصوالت نها ستیز ط یمح يبراایمن  ●

هاي  دستگاه(به عنوان مثال،    یپزشک  يهااز دستگاه  ياریبا بس  سازگار  ●

 حساس به حرارت و رطوبت) 

 ی سمضایعات وجود  عدم ●

 آسان   ياندازنصب و راه ●

 هاارگانیسم  از ياگسترده فی برابر ط در موثر  ●

 ستیبه نظارت کارکنان ن يازیدر حال حاضر ن ●

 ی به هواده ازنی عدم ●
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 یی ایمیش يابقای فاقد ●

 بیمعا

 ي ها ناسازگار باشد. سازگاراز دستگاه برخی  با است ممکن  ●

 شود  دییو دستگاه تأ استریالیزر هتولیدکنند توسط دیبا

کر  دروژنیه  دیپراکسجاذب    مواد   توان ینم  ● استریل  (به عنوان   درا 

 کاغذ، چوب)  / کتان، گاز، سلولزمثال، 

 نپایی نفوذ قدرت ●

پراکساستریلیزاسیون    يبرا  دیبا  هاینسی  و  هالفافه  ●  دروژن یه  دیبا 

شوند مثال  اعتبارسنجی  عنوان  لفافه(به    ي ها سهیک  لن،یپروپیپل  يها، 

Tyvek-backed peel (  

 خشک شوند   ،استریلیزاسیون قبل از باید  یپزشک  لیوسا ●

 وجود ندارد عاتمای  و لینن ،)کاغذ( سلولزاستریلیزاسیون امکان  ●

ثر و ها را به طور مآن  توانیکه م  ی پزشک   لیطول لومن وسا  تمحدودی  ●

 کرد  لیاستر

مدل  یبرخ  -   ي برا   دروژنیه  د یپراکس«بوستر»  به    استریالیزر  يهااز 

  دارند.  یزر نیازالیاستر هايلومن

و هوادهی  استریلیزاسیون   ETOگاز 

معموال  (الزم)  ترکیبی 

طول    15حدود   ساعت 

  کشدمی

 ها اندیکاسیون

که در   حیاتی  مهین  يهااز دستگاه  یو برخ  یاتیح  يهادستگاه  براي  ●

 قی دق  هاي . به عنوان مثال، ابزارنندیب می  بیگرما آس   ا ی  /  اثر رطوبت و

 ی ک یالکترون 

 نظارت

بیولوژیکالبا    دیبااستریلیزاسیون    ● بار)،   اندیکاتورهاي  (هر 

هاي فیزیکی (هر چرخه) اندیکاتورهاي شیمیایی (هر بسته) و  اندیکاتور

 شود.  نظارت

 در دسترس است  هساعت 4  زمان خوانش زیستی با اندیکاتوریک  ●
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 ایمزا

 خورنده ریغ ●

 کند لومن دستگاه نفوذ می و بندي به مواد بسته ●

 سنتتیک برخوردار است از مواد  ینفوذ به برخ تیقابلاز  ●

 با مواد  یعال يسازگار ●

 ها موثر استسمیکروارگانی بر انواع مختلف م ●

دوز  جیکارتر  ● محفظ  ه تک  منف  هو  قرار یفشار  و  گاز  نشت  احتمال   ،

 رساندرا به حداقل می ETOگرفتن در معرض 

 آسان  کار و نظارت ●

 بیمعا

 انسان  يزا برا سرطان /سمی  ●

 ی به هواده ازینناشی از  ی طوالن هچرخ ●

 يکار نواحیبه نظارت بر  ازنی ●

 زیست طی در مح هیبه کنترل و نظارت بر تخل ازنی ●

و    قابل  ● میانفجااشتعال  سار.  با  ش  ریتواند  شدت   ییایم یمواد  به 

 باشد  ریپذواکنش

 بخار در مقایسه با ترگران ●

 کون یلیاز مواد، به عنوان مثال س  برخی با ناسازگار ●

  ETO پذیر در برابربندي نفوذبسته مواد نیاز به ●

  نه یپرهز یروش ●

 شودمی ناستفاده  یدر سطح جهان ای ستیدر دسترس ن اغلب    ازن

 ها اندیکاسیون

که در   یاتیح   مهین  يهااز دستگاه  یو برخ  یاتیح  يهادستگاه  يبرا  ●

 نندیب می بیگرما آس ایاثر رطوبت 

 نظارت
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بیولوژیکالبا    دیبااستریلیزاسیون    ● روزانه)، (  اندیکاتورهاي  حداقل 

هاي فیزیکی (هر چرخه) اندیکاتورهاي شیمیایی (هر بسته) و  اندیکاتور

 شود.  نظارت

 ایمزا

 ETOبا  سهیدر مقا عسری ●

 ) ژنیاکس  یی(محصول نها ستیز ط یمح يبرا منای ●

 خاص  یپزشک  يهابا دستگاه سازگار ●

 بیمعا

دستگاه  برخی  با  است  ممکن  ● سازگاراز  باشد.  ناسازگار  با   دیبا  يها 

 شود  دییها تأو دستگاه استریالیزر هسازند

 اد وممربوط به  يهاتیمحدود یکسري ●

 داعتبارسنجی شونازن  با  استریلیزاسیون    از نظر   دیها باینسی  وها  لفافه  ●

مثال،   عنوان  کلنیپروپی پل  يهالفافه(به   Tyvek-backed  يهاسهی، 

peel ( 

ثر و ها را به طور متوان آنکه می  ی پزشک   لیطول لومن وسا  تمحدودی  ●

  کرد  لیاستر

یا  فرمالدهید  گاز 

با  بخار  فرمالدهید 

  دماي پایین

دما:   و   16تا    8غلظت 

در  میلی لیتر  در  گرم 

عملکردي   تا   70دماي 

گراد  سانتی  هدرج  75

  شودایجاد می

 نظارت

بیولوژیکالبا    دیبااستریلیزاسیون    ● روزانه)،   اندیکاتورهاي  (حداقل 

(هر چرخه)   یک یزیف  يهااندیکاتور(هر بسته) و    یی ایمیش  يهااندیکاتور

 شود نظارت

 ایمزا

 ETOبا  سهیدر مقا عسری ●

 هر چرخه به ازاي  هنسبتا اندك ب هنهزی ●

 خاص  یپزشک  يهابا دستگاه سازگار ●

 ی سم ضایعاتوجود  عدم ●
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  ن آسا نصب ●

سل،   لیها، باسقارچ   ها،روسی(مانند و  دالیوسیبفعالیت    عیوس   فیط   ●

 )رهیو غ

 بیمعا

زا تی کننده و حساس   کی تحر  ،یسم  ییایمی ش  هماد  نوعی  عنوان  به  ●

 شود یشناخته م 

 زایی جهش و زاییمشکوك به سرطان ●

 -  د نشویم  هیتوص  منی ا  هاستفاد  يبرا  شدید  یطی مح  هايکنترل  ●

 )قهیدق 15( ppm 2 ایساعت)  ppm )8 0.75حداکثر 

 است  ناسازگار رطوبت به  حساس مواد با ●

  ستندیبافته شده سازگار ن يهالفافه کاغذها و  ●

خشک   حرارت 

یا   داغ  (هواي 

استریالیزرهاي  

  اي)کوره

  همرفت گرانش ●

  همرفت مکانیکی  ●

زمان مواجهه و دما بسته  

تحت   شیء  به 

متفاوت  استریلیزاسیون  

معموال     170هستند. 

گراد به مدت سانتی  هدرج

یا    60   ه درج  150دقیقه 

  150گراد به مدت  سانتی

  دقیقه

 تجهیزات پزشکیاستریلیزاسیون    يروش برا  نیعنوان بهتر  به

 شود نمی هیتوص

 ها اندیکاسیون

 بی خال آس   ای  /  که در اثر رطوبت، فشار و  یاتیح  يهادستگاه  يبرا  ●

 نندیبمی

مواد    ي ازانواع محدوداستریلیزاسیون    به شکل بالینی براي  ندرت  به  ●

ش ظروف  روغني اشهیمانند  ابزارها،  و  پودرها  دارايها،    /   مواد   ي 

 شود. حساس به رطوبت استفاده می يهادستگاه

 نظارت

بیولوژیکالبا    دیبااستریلیزاسیون    ● روزانه)،   اندیکاتورهاي  (حداقل 

 هاي فیزیکی (هر چرخه)اندیکاتورهاي شیمیایی (هر بسته) و  اندیکاتور

 نظارت شود

 ایمزا

 خورنده ریغ ●
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داخلرسیدن    ● قطعات  آنه  ک  یبه  کردن  تماس    ي برا ها  امکان جدا 

 ) یحرارت تیهدا قی(از طر وجود نداردکننده  استریل هبا ماد میمستق

  ارزان  ●

 پزشکی دندان  يفلز  يهانهیو آ  هاابزاراستریلیزاسیون    يبرا  منیثر و اوم  ●

 کند نمی نده را کندبر يهالبه ●

 بیمعا

دل  ی طوالن  هچرخ  ● فرایند  لیبه  بودن  (   آهسته  تا   30انتقال حرارت 

  بسته به دما)  قهیدق 180

  141باشد (  ریتواند متغمی یهمرفت گرانش يهادر کوره  ژهیدما به و ●

 گراد) سانتی  هدرج 180تا 

 ی طوالن   ، منیقبل از حمل او  استریلیزاسیون  بار پس از    سازي خنک  ●

 است 

  ا یه  کردذوب    ها راآنبرساند،   بیمواد آس  ی تواند به برخباال می  ي دما  ●

 دانبسوز

موادمورد  در    تمحدودی  ● می  ییهادستگاه  /  انواع  توانند که 

 خشک را تحمل کنند  یحرارت ونیزاسیلیاستر

 ف یضع نفوذ ●

 در برابر حرارت  تغییرپذیرموارد تخریب  ●

 عاتیمااستریلیزاسیون    عدم امکان استفاده براي ●

 ) نامناسب است ی(دندانپزشک یقطعات دست  يبرا کلی طور به ●

  شود نمی هتوصی ●

مایع   مواد شیمیایی 

مثال،  عنوان  (به 

گلوتارالدهید،  

  پراستیک اسید)

 سطح باال   یضدعفون  تنها   -  ستیمناسب ن استریلیزاسیون    يبرا  

 یامزا

 چیز  چیه ●

 بیمعا
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 دشوار کنترل  ●

 مکان خشک شدن، ا ای آبکشی  ن یمجدد در ح باالي آلودگی احتمال  ●

 دسازفراهم نمیرا  رهیذخ

 دهی کارکنان آموزش دوجود کنترل و آن مستلزم  تیریاستفاده و مد ●

 است 

 استفادهقابل    سازيورقابل غوطه  ریغ  ایموارد حساس به رطوبت    يبرا  ●

 نیست

 است  زیبرانگ چالش ،کامل آبکشی  ●

 ساعت  12 -استریلیزاسیون  ي برا ادیزمان زنیاز به  ●

  سازي نیسترهیذخقابل  - ردیفوراً مورد استفاده قرار گ دبای ●
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 استریلیزاسیون   بازرسی

   ت بازرسیاالو از س  یی هانمونه

  مجدد   ه قابل استفاد  یپزشک  ل یوسااستریلیزاسیون 

  ی محل   یمقامات بهداشت  سیاست طبقبر  مستند شده و  )  IQ  ،OQ  ،PQو عملکرد (  ینصب، اعتبارسنج  سوابق

  . ند  شو می يگهدارناسناد در مورد 

 . شوند می لیاستر دییمورد تا ونیزاس یلیاستر ندیبا فرآ  یاتیح يهادستگاه

شامل جوشاندن،    رقابلیغاستریلیزاسیون    يهاروش ماياشهیش   يامهره استریالیزرهاي  قبول  و    و یکرووی، 

    .بنفشفرا هاشع

  لیو استر زیقبل از هر بار استفاده تم لیاستر  والمعم يهاکننده از بافتعبور ی ها و لوازم جانباندوسکوپ

  ) الپاراسکوپ ستوسکوپ،ی آرتروسکوپ، س  عنوان مثال(به . شوند یم

  . شود یانجام ماستریلیزاسیون قبل از  شهیهم يپاکساز

  با بخار استریلیزاسیون   -الف  

 ) يزیروماستریالیزرهاي و ] USS» [فلش «(شامل  کلیات

  دهد.  می صیتشخ  استریل شدهرد ارا از مو استریل شده  ر یغموارد وجود دارد که به وضوح  یستم یس 

    .معتبر هستند  انتخابی ه شدن با بخار و چرخاستریل ند یفرآ يبرا  استریل شده يهادستگاه

مصرف مناسب  استریلیزاسیون  روش    يبراکاربردي    یمواد  استفاده  ( ستهمورد  مثالبهند  ي نوارها  ،عنوان 

  . یی)ایمیزیستی و ش   اندیکاتور

  . یی)ایمی زیستی و ش   اندیکاتور ينوارها ،عنوان مثالبه(  د ن شوانقضا استفاده می خیقبل از تار یمواد مصرف

  بندي و بسته سازيآماده

که  می  ه آماد  ياگونهبه  هادستگاه ارائاستریلیزاسیون  شوند  تسه  ک یآسپت  هو  مثال  به(   کنند  لیرا  عنوان 

 . ) مناسب هبندي با انداز استاندارد، مواد بسته پیچیلفافه يهاها، روشقفلباز شدن ، سازيجدا
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    .ردیگدر داخل هر بسته قرار می یداخل  یی ایمینشانگر ش یک 

    . شوند می  د یی و تأاعتبارسنجی  ی، انتخاب ند یفرآ يرابندي بمواد بسته

    .کند تجاوز نمیکیلوگرم  10بخار از  بااستریلیزاسیون تحت وزن کل مجموعه ابزار (شامل ظرف) 

 . کندتجاوز نمی لوگرم یک 3بخار از  بااستریلیزاسیون  تحت   هشد پیچیلگن لفافهوزن کل 

  .  خورند برچسب میاستریلیزاسیون  خیو تار  زریالیاستر هچرخه، شمار   / شماره بار با  استریل شده موارد

 در خارج هر بسته قرار دارد.  ی خارجاستریلیزاسیون  ند ینشانگر فرا

  سازي خنکو    هی، تخل يری بارگ

بهبسته  موارد که  می  يرذابارگ  ياگونهبندي  تسهاستریلیزاسیون  شوند  مثال  به(   دنکن  لیرا  عدم  عنوان 

  . هاي بدون پوشش در لبه)ظرف، بسته ه دیواربارگذاري بیش از حد، دوري از 

  .  شوداستفاده می زمان و درجه حرارت يجمله پارامترهاهر بار از يبرا ح یصح  هچرخ

چاپی از نظر عناصر حیاتی تکمیل چرخه یعنی مطابقت زمان مواجهه، دماي مواجهه، فشار چرخه و   هنسخ

  شود. بررسی میبار  چرخه با برچسب کنترل    هشمار

    .ردیگقرار می یمورد بررس  ده ید بی بندي آس بسته  ای / رطوبت و ه عالئم قابل مشاهد از نظر بار 

    .شود اتاق سرد می يدر دما لیبار قبل از استفاده از وسا

  . است خنک)  ای(گرم  يقو يهوا انیجرفاقد  تردد و سازي عاري از  خنک  هناحی

  ي نظارت و مستندساز  -بخار  

  کلیات

  . شوندمیهر بار مستند  اتیمحتو

  . شوندمیمستند  نظارتی شاتیتمام آزما جینتا

 ی کیزی ف  ي تورهایمان
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  / ء  و امضا  ی فشار مورد بررس دما و  به عنوان مثال زمان،    ، چرخه  تکمیل   ی اتیعناصر ح  ی از نظر چاپ  ه نسخ

  . ردیگپاراف قرار می

  . مطابقت دارد باربا برچسب کنترل   یچاپ  هنسخچرخه در   هشمار

  . شود انجام می استریالیزردستگاه  هسازند  هنشت طبق دستورالعمل استفاد  تست

  هاي شیمیایی اندیکاتور 

  شود. روزانه انجام میصورت به) شدید   خألتنها استریالیزرهاي با  (  کید يبوو يحذف هوا  تست

  شود. می ی بسته بررس  هیشده هنگام تخلپیچیهلفاف هخارج هر بست  یخارج  ند یفرا اندیکاتور

  اندیکاتورهاي بیولوژیکال 

  . شودانجام می استریالیزراز دستگاه  استفادههر روز (حداقل) در زیستی   اندیکاتور تست

چرخ  هر استفاده    ه نوع  می  اندیکاتور  کی ا  بمورد  کنترل  مثال خألبه(   شودزیستی  و    عنوان  گرانش  باال، 

  . ی)طوالن يهاچرخه

    .دن شوقابل کاشت استفاده می یپزشک يهادستگاه يهر بار حاو يبرا اندیکاتورهاي بیولوژیکال

قرار    ی مورد بررس   مرکز  است یا توجه به س شده و تست ب  یزیستی مثبت باشد، بارها فراخوان   اندیکاتور اگر  

  . ردیگمی

بر  کنترلتست « سازند »  عنوان مثال به(  شود استفاده اجرا می  يبرازیستی    اندیکاتور  ه طبق دستورالعمل 

  . زیستی)  اندیکاتورکنترل با آزمون تطابق شماره بار 

 IUSS  -ب  

  کلیات 

  . شوداستفاده می يدر مواقع ضرور تنها IUSSاستریلیزاسیون 

  . دهدتشخیص میشده   استریلرد ااز موبه وضوح ا  نشده راستریلرد اوجود دارد که مو ستمییس 

  . نیستند   IUSSتوسط استریلیزاسیون نی قابل کاشتابزارهاي 
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  . «خیر» است اند، پاسخ شده لی استر IUSS ی توسطلیکاشت به هر دلقابل يهادستگاه اگر

  . ستند ی ناستریلیزاسیون قابل  IUSSتوسط کامل  يهامجموعه

بخار)  استریلیزاسیون  (  10.1) و  پاکسازي(  6بخش    يارهای، تمام معIUSSاستریلیزاسیون    در صورت انجام

  . شوندبرآورده میبندي جز بستهبه

  . اندهگزارش شد ماری ب یمنیا يریادگی ستمیدر س  IUSSاستریلیزاسیون  حوادث

IUSS -  ي نظارت و مستندساز  

  . مستند شده است ریبا اطالعات ز  IUSSاستریلیزاسیون  ه چرخ هر

  . زر یالیاستر ییشناسا •

 . IUSS(هاي) استریل شده توسط دستگاه •

  . شدهاندازيچاپی استریالیزر تأیید و راه  هنسخ •

  . نتایج نشانگرهاي زیستی و شیمیایی (در صورت امکان، یعنی با ایمپلنت) •

 .IUSSاستریلیزاسیون (ها) و دلیل دستگاه  کنندهثبت در چارت بیمار توصیف •

    . شودتأیید و پاراف می IUSSمستندسازي بار (باال) توسط فرد مسئول انتشار اقالم تحت  •

بیولوژیکال  • براي    اندیکاتورهاي  چرخه  بر  نظارت  براي  استفاده  مورد  شیمیایی   IUSSاستریلیزاسیون  و 

  . مناسب هستند 

  فیزیکی 

  . ي مواجهه)زمان و دما  یعن(ی  شوند ثبت می جیهر چرخه کنترل شده و نتا یکیزیف يپارامترها

سازند بر  نشت    تست  دستورالعمل  می  استریالیزر  ه طبق  انجام  استفاده  براشود  براس  استفاده   ي (قابل 

  . )خأل شیپ يهایزرالیاستر

  شیمیایی 

  شود. و ثبت می شدهروزانه انجام صورت  به) خأل  تنها استریالیزرهاي پیش(  کید يبوو يحذف هوا  تست
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  . ردیگقرار میاستریلیزاسیون  تحت    ینیس   ه) نگهدارند ي(هادر داخل هر دستگاه  یداخل  ییایمینشانگر ش   کی

  زیستی 

  . شودانجام می استریالیزراز دستگاه  استفادههر روز (حداقل) در زیستی   اندیکاتورتست 

چرخ  هر با    ه نوع  استفاده  می  اندیکاتور  کی مورد  کنترل  مثال خألبه(   شودزیستی  و    عنوان  گرانش  باال، 

  . ی)طوالن يهاچرخه

  . دنشو اقالم قابل کاشت استفاده می يهر بار حاو يبرا اندیکاتورهاي بیولوژیکال

بودن مثبت  صورت  آزما  اندیکاتور  در  ب  شیزیستی،  بررس   مرکزفراخوان    هیرواساس  رمثبت  قرار    یمورد 

  . ردیگمی

بر  کنترلتست « انجام می  يبرازیستی    اندیکاتور  هسازند   يهاطبق دستورالعمل»  نوان عبه(  شوداستفاده 

  . زیستی) اندیکاتور تست نترل با  تطابق شماره بار ک مثال

  ) نیی(درجه حرارت پا   ییا یمیش استریلیزاسیون   يها روش

  بخار شده   دروژن ی ه دی پراکس /  دروژنیه   د یپراکس   -  ج

  کلیات 

  دهد.  تشخیص میبه طور واضح موارد استریل شده  ده را از استریل ش ریرد غاوجود دارد که مو ستمییس 

اعتبارسنجی    انتخابی  هو چرخ  دروژنیه  د یپراکس  ستمیس استریلیزاسیون    از نظرشده    لیاستر  يهادستگاه

  . اندشده

می  ح ی صح  ه چرخ انتخاب  پارامترها)  مثالبه(  شود(شامل   ي هاآندوسکوپ  يبرا  ی طوالن  ه چرخ  ،عنوان 

  . ) پذیرانعطاف

،  یی ایمیو ش   اندیکاتورهاي بیولوژیکالعنوان مثال  بهنگذشته است (مورد استفاده    یمصرف  موادتاریخ انقضا  

  . )کننده، نوار استریل مواد 

  شوند. ثبت می راتییو تغشود عوض میچرخه   145 ایروز   30بخارساز هر   هصفح
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  بندي و بسته سازيآماده

  شوند.  می زی(آندوسکوپ) تم  9بخش   ای / ) وپاکسازي ( 6بخش   بر طبق هادستگاه

عنوان مثال جدا  به(   دنکن  لیرا تسه  کیآسپت  هو ارائ استریلیزاسیون  شوند که  آماده می  ياگونهها بهدستگاه

  . ) سبمنا هبندي با انداز استاندارد و مواد بستهپیچی لفافه يهاها، روشقفلباز شدن ، هاکردن بخش

    .دارد در داخل هر بسته قرار  ی داخل ییایمیش   اندیکاتور

  . روندمی کاربه ی ) و به درستهاایمپلنت يبرا عنوان مثالشود (بهاستفاده می بوسترهادر صورت لزوم از  

اعتبارسنجی قرار    دروژنیه  د ی پراکس  ستمی س استریلیزاسیون    از نظر  یبندي و مواد مصرفمواد بسته مورد 

  . اند هشد  دییو تأگرفته 

    . هر بسته است ی در خارجج خارشیمیایی    اندیکاتور

  هستند. استریلیزاسیون    خی و تار  استریالیزر  هچرخه، شمار  /   بار  برچسب حاوي شماره  يدارا  استریل شدهاقالم  

  ه یو تخل   ي ری بارگ

ها  ینیعنوان مثال س به(   ندنک  لیرا تسهاستریلیزاسیون  که    اندشده  يرذابارگ   ياگونهبهشده  بنديبسته  موارد

در    ي بدون پوشش هاسهی محفظه هستند، ک  يها هواری، دور از دستند ی از حد شلوغ ن  شیمسطح هستند، ب

  . ) کیپالست به ، کاغذ قرار دارند  لبه

  . شودهر بار استفاده می يکوتاه) برا ای ی(طوالن  ح یصح  هچرخ

  . ردیگقرار می یمورد بررس  ده ید بی بندي آس بسته  ای / رطوبت و ه عالئم قابل مشاهد از نظر  بار

  . دنشو می د ییتأ یخارج   ییایمیش   اندیکاتور جینتا

   سازي نظارت و مستند  -   دروژنیه دی پراکس

  کلیات 

  . اندشدههر بار مستند   اتیمحتو

  . اندشدهمستند   نظارتی يهاشیتمام آزما جینتا
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مناسب    دروژنیه  دیپراکس  ستمیس استریلیزاسیون    براي(از جمله نوار)  ییایمیو ش   اندیکاتورهاي بیولوژیکال

  . ندسته

  فیزیکی اندیکاتور  

و  قیتزرتکرار  ، دو  حیچرخه صح  ی عنی چرخه،    تکمیل عناصر مهم    ی از نظرچاپ  ه نسخ انتشار و پالسما،   ،

  . شودبررسی و تأیید می  یچاپ  هنسخ يدر انتها» هچرخ«تکمیل کلمات 

  . مطابقت دارد باربرچسب کنترل ی با چاپ  هدر نسخرخه شماره چ

  شیمیایی اندیکاتور  

  . شود می  ی بررس رنگ    ر ییغخلیه از نظر تهنگام تبه  شده  پیچیهلفاف  هدر خارج هر بست   یخارج   ند یفرا  اندیکاتور 

  اندیکاتور بیولوژیکال 

  . شود انجام می استریالیزرهر روز (حداقل) استفاده از دستگاه در  بیولوژیکال   اندیکاتور تست

  . دنشو اقالم قابل کاشت استفاده می يهر بار حاو يبرا اندیکاتورهاي بیولوژیکال

    .دن شوثبت می بیولوژیکال   اندیکاتور تست جینتا

  است یس ر اساس  مثبت ب شیشوند و آزمافراخوانده می پک ها،  بیولوژیکال اندیکاتور در صورت مثبت بودن 

  . ردیگقرار می یمورد بررس  مرکز

عنوان  به(   شود استفاده انجام می  يبرا بیولوژیکال اندیکاتور  ه تولیدکنند طبق دستورالعمل    » بر کنترلتست «

  . )بیولوژیکال  اندیکاتورتست کنترل با  شماره بار مطابقت مثال

  ETO  – د  

  کلیات 

  . اندسنجی شدهراتباع ETOاستریلیزاسیون   از نظراستریلیزاسیون ي تحت هادستگاه

،  ییایمیو ش   اندیکاتورهاي بیولوژیکالعنوان مثال  بهنگذشته است ( مورد استفاده    یمواد مصرف  يانقضا  خیتار

  . )کننده، نواراستریل هماد
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  . مطابقت دارد کانادا  ستیز طیو مح OH&S يهاا دستورالعملب  ETO  هی، نظارت و تخلهیتهو

  . دهد شخیص میت  استریل شدهنشده را از موارد استریلرد اضح مواوطور وجود دارد که به ستمییس 

  بندي و بسته سازيآماده

  . مطابقت دارد )پاکسازي(  6بخش   باها و خشک شدن دستگاه پاکسازي

جدا    عنوان مثاله(ب  کنند  لیرا تسه  کیآسپت  هو ارائ استریلیزاسیون  شوند که  میآماده    ياگونهبه  هادستگاه

  . ) هاقفلکردن قطعات، باز کردن 

  .  دارد در داخل هر بسته قرار  ی داخل ییایمیش   اندیکاتور

  . اند هشد  دییاستفاده تأ يشده و برا اعتبارسنجی  یبندي و مواد مصرفمواد بسته

  . هر بسته قرار دارد  رونیدر ب یخارج   ییایمیش   اندیکاتور

  . هستنداستریلیزاسیون    خی و تار  یزرالیچرخه، شماره استر  /   شماره باربرچسب حاوي    يدارا  استریل شده  اقالم

  ه یو تخل   ي ری بارگ

عدم    عنوان مثالبه(   دنکن  لیرا تسهاستریلیزاسیون  شوند که  می  اريزبارگ  ياگونهبهشده  بندي  بسته  موارد

  . ها) پوشش در لبهبدون  يهاسهیمحفظه، ک يهاهواریاز دبودن دور  ،از حد  شیب شلوغی 

  . (در صورت وجود) انتخاب شده است  ح یصح  هچرخ

  . رد یگقرار می یمورد بررس دهی دبیبندي آس بسته از نظر بار

  . شونداعتبارسنجی می یخارج   ییایمیش   اندیکاتور جینتا

ETO -  سازي نظارت و مستند  

  کلیات 

  . شوندثبت میهر بار  اتیمحتو

  . شوند نظارتی ثبت می  يهاتست  تمامی جینتا

  . مناسب هستند  ETO يبرا بیولوژیکالهاي شیمیایی و اندیکاتور
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  فیزیکی اندیکاتور  

از نظر  چاپ  هنسخ عنوان مثال  به(   ردیگو پاراف قرار می  ینیاتمام چرخه مورد بازب  هنگام  یات یعناصر حی 

  . ) فشار ای / زمان، دما و

  . مطابقت دارد باربا برچسب کنترل   یچاپ  هنسخچرخه در   هشمار

  شیمیایی اندیکاتور  

  . شود می یه بررس بست ه شده هنگام تخلیپیچیلفافه هدر خارج هر بستواقع  یخارج   ند یشاخص فرآ

  اندیکاتور بیولوژیکال 

  . شودهر بار اجرا می براي بیولوژیکال   اندیکاتور تست

  . شوند میثبت  BI  بیولوژیکال  اندیکاتور جینتا

  است یس   بر اساس  مثبت  شیشوند و آزما، بارها فراخوانده می  بیولوژیکال  اندیکاتورصورت مثبت بودن    در

  .  ردیگقرار می یمورد بررس  مرکز

عنوان مثال  بهشود (زیستی در مورد استفاده انجام می  اندیکاتور  ه سازند طبق دستورالعمل  » بر  کنترلتست «

  . زیستی) اندیکاتورتست کنترل با مطابقت شماره بار 
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 مصرف  کباری  یپزشک لیاز وسا   مجدد   هاستفاد

 مقدمه 

مکتوب  داراي سیاست  یبهداشت  يهامراقبت   مراکز مورد دستگاههاي  .  هستندمصرف    کباری  یپزشک  يهادر 

و مورد استفاده  استریل شده    مجددا  د یمصرف نبا  کباریبرچسب    داراي  یاتیحمهیو ن  یات یح  یپزشک  يهادستگاه

 ط پردازشگر مجدد مجاز انجام شود. روند فوق توس  کهنیمگر ا ،رند یقرار گ

شگر  مصرف توسط پرداز کباری ی پزشک يهادستگاهمجدد  استریلیزاسیون به  لیما یبهداشت يهامراقبت  مراکز

 ی مجدد توسط مقام  شگرپرداز  يهاهیحاصل کنند که امکانات و رو  نانیاطماز این موضوع    د یمجاز با  مجدد

ا  استریل،  یزگیتا پاکاند  شده  د ییتأ  تیفیک  ستمی معتبر س   بازرس  ای  ینظارت ابزارهاي و عملکرد    یمنیبودن، 

ش استریلیزاسیون  مورد   تضمین    یاتی حمهین  ای  ی اتیحزشکی  پ  يهادستگاهمجدد  استریلیزاسیون  ود.  مجدد 

 : ست ا ریاز موارد ز نانیاطم يبرا QA يندهایفرآ مراکز مستلزم برقرار بودن نیتوسط ا

 مناسب  د تولی روش 

 دستگاه ی کپارچگی و عملکرد حفظ 

  سطح باال   یضدعفون   ایبودن استریل اثبات 

 ها روژنیپ تست 

 هاو برچسب زدن دستگاه یابردی 

 نامناسب مجدد استریلیزاسیون با  یپزشک  يهادستگاه فراخوانی 

 حوادث ناگوار گزارش 

 تیفکی کنترل 

امکان  که    د ی حاصل کن  نانیاطم  ، از این موضوعزیت   ياجزا  ي دارايهادستگاه  ای  زینوك توسایل    د یخر  هنگام

قطعات    ایها  مجدد دستگاهاستریلیزاسیون  قبل از    . ها وجود داردمجدد ایمن آناستریلیزاسیون  و  کردن    زیتم

 . نظر داشته باشید را در ماریب یمنیمنافع کارکنان و اخوبی تأمل کنید و به مصرف کباری
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کنند.  می  هیتوج  یطیمح  ستیو ز  ياقتصاد  ي ایاساس مزاها را بردستگاه  نایمجدد  استریلیزاسیون  اغلب    کاربران

و مناسب بودن   یمنیاز ا نانیاطم يبرا ازیمورد ن يندها یاز فرا ياریبس رایز را زیر سوال برد، ایمزا نیاتوان می

برا توسط    يدستگاه  نظر  مورد  دستگاه  استریلیزاسیون  مسئول    شخص  یعن یمجدد،    هپردازند هدف  مجدد 

  مارانیب  يخطر برا  ش یافزا  یکاف  یاب یمصرف بدون ارز  کباری  يهااز دستگاه  يارید. بسنشو انجام نمی  یپزشک

 . رند یگقرار می مجدد همورد استفاد

 ی منیا مسائل

   زدایی کامل را یآلودگ  يندهاینشوند که فرآ  یطراح  نحويبهمصرف    کباری  يهادستگاهممکن است

 کنند. ممکن 

   دینداز به خطر بدستگاه را داده و عملکرد   رییدستگاه را تغ  يهایژگوی  تواندمی  مجدد استریلیزاسیون . 

 اندهگرفتنقرار  مجدد  هاستفاد شی و آزما ع یوس  یاعتبارسنج تحت مصرف  کباری يهادستگاه . 

   به دنبال داشته باشد؛  ، احتمال عفونت متقابل را  ی خودطراح   تواند با توجه بهیمصرف م  کباریدستگاه

 . هالوله  زیر يهاسوراخ ،به عنوان مثال

 خارج    آنزمان از  و در طی    جیرا جذب کنند که به تدر  یخاص  ییایمیتوانند مواد ش می  ابزارها  ی برخ

 . شوند 

  در مواد دستگاه شوند رییتغ ای یخوردگ  ثباعتوانند یم ییایمیمواد ش . 

 شکسته شوند  ای دهکشی ، خراب تنش شده و دچار  مجدد  هاستفاد به هنگام مواد است ممکن . 

 که پس از کشته    باشند   ییایباکتر  يهانیاندوتوکسحامل  د  ن توانمی  یکاف  هبه اندازنشده    زیتم  زاتیتجه

 . مانند می یباقنیز ها يشدن باکتر

یا استفادهاستریل  شخص  هر از   هکنندکننده  نوبتی    هی که توسط سازنده براي استفاددستگاه  مجدد  یک 

نظر گرفته  در  تولیدکنندهعنوان  دارد و بهعهده  آن را بر  ی و اثربخش  یمنیا  تی، مسئولنظر گرفته شده استدر

  شود. می
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 مار یب  کی   ي تنها برا  هاستفاد

 يمجرا  يعنوان مثال کاتترهاشوند (بهدانسته میمناسب    مار یک بدر ی استفاده    يبراتنها  ها  از دستگاه  ی برخ

.  )شونددر جامعه عرضه می  اختیاري ادراری مربوط به بیدرمان  زاتیمتناوب و تجه  هاستفاد  يکه برا  يادرار

هر بار استفاده    نیاستفاده شود و بخاص    ماریب  کدوره در ی   کیاز    شبراي بی  یدستگاه پزشک  ممکن است

و کنترل  يریشگی پ میسازنده و ت هايیهتوصباید به   در این مورد .قرار گیردمجدد استریلیزاسیون  ینوعتحت 

 . دستگاه توجه داشت یمناسب ضدعفون  يهاعفونت در مورد روش

معموال  کباری  یپزشک  يهادستگاه ب  مصرف  عالمت  با  سازنده  ز  یالمللنیتوسط  در  شده  داده    ر ینشان 

  ). 29شوند (شکل  می يگذاربرچسب
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 مصرف   کباری  یپزشک  زاتیتجه  یالمللنی . نماد ب 30  شکل

 

ابزار  ه استفاد  یتقابلبا    هايهدستگا مانند  ب  اند هشد   یطراح نحوي  ی بهجراح  هايمجدد،  بارها در   ماران یکه 

مجدد  استریلیزاسیون    ی در مورد چگونگرا    یمفصل  يها دستورالعمل  ، و سازنده  د ن ریگبمختلف مورد استفاده قرار  

 دهد. ارائه میروي بیماران مختلف استفاده   نیبها آنو ایمن 

د و سپس  ناستفاده شو   ماریب  ک ی  يبرا  تنهاکه    اند هشد   یطراح  نحويبهمصرف توسط سازنده    کباری  هايهدستگا

تأکنشو   خته یدور ر و دستورالعمل سازندگان   ی بسته به طراحتواند  دستگاه میاست و    » ماریب«یک  بر    دید. 

 . ردیمورد استفاده قرار گخاص  مار یب براي آنبار    نیچند 

با  کباریمجدد دستگاه  استریلیزاسیون  در مورد    يریگمیتصم  هنگام .  داشت توجه    به نکات زیادي  د ی مصرف 

مد   نیباالتر مراقبت  یتیریسطح  همچن  یبهداشت  يهامرکز  عفونت،    يریشگیپ  میت  نیو  کنترل  و   CSSDو 

  . باید در این امر دخیل باشند ی پزشک ستیمتخصصان ز
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 مجدد   هاستفاد  خطرات

تعامل آن با   هبه نوع دستگاه و نحو  يادیتا حد زبراي سالمتی مصرف   کبار یمجدد از دستگاه  هاستفاد خطرات

  ف ی معروف به تعار  يارهایاز مع  يااساس مجموعهبر  بیشتر مصرف    کباری  يهاد. دستگاهندار   ی بستگ  ماریبدن ب

Spaulding  يها، دستگاهفی تعار  نیاساس اشوند. بربندي میطبقه  یاتیحریو غ  یاتیحمهی، نیاتیعنوان حبه 

 لیاستر  فضاهاي معموال  ایاستفاده با بافت    نیدر حطور طبیعی  بههستند که    ییهاحیاتی، دستگاهمصرف    کباری

دستگاهرند داتماس  بدن   و  سالم    یمخاط  يبا غشاهاحیاتی  نیمهمصرف    کباری  يها.  دارند  مناطق  تماس  به 

و نفوذ به پوست   ی تماس موضعفاقد  یات یحریمصرف غ کبار ی يها. دستگاهکنندنفوذ نمیبدن   ل یاستر معموال

 . هستندسالم 

با حداقل خطر  يفشار  يهانیمانند آست  یاتیحریغ  يهادستگاه  اکثرتوان  می   ه استفاد   کرد و مورد   ز یتم  ،را 

در برابر    مقاومت اجزا  نشده را به شرط باز شده، اما استفاده  ل یاستر  لیتوان وسااوقات می  ید. گاهقرار دامجدد  

  ژه یوبهتهاجمی و    مصرف  کباری  لیاز وسا  یبرخ   تمیز کردن  حال،نیاکرد. با  لیاستر  مجددااستریلیزاسیون  روش  

بدن به    يهابافت  ای  عاتیبه محض ورود ما  اجزا  نیشکاف ب  ای  یی لوال  يها، قسمتیلومن طوالنموارد داراي  

را   ماریب نیخطر آشکار عفونت ب  ،مصرف  کباری  يهامجدد از دستگاه  هشود. استفادمی  رممکن یغ  ایسخت  ها  آن

  ي اجزا  ایمواد  بر  مجدد  استریلیزاسیون  اثرات سوء    لیعملکرد دستگاه به دلاختالل  دارد، اما احتمال    پی در  

 دهد. می شیافزانیز را   فیظر

 مصرف   کبار یاقالم  مجدد استریلیزاسیون   يراهنما  اسناد

راهنمایی را براي کرد تا  ي همکار) CHA97کانادا ( ه آلود  هبا انجمن منطق 1996سال   دروزارت بهداشت کانادا 

حمایت مالی  تحت    CHA  ، انتشارجهی. نتفراهم کند   مجدد   هاستفاد  براي  يریگمیتصممورد  در  ها  بیمارستان

مریکا نیز توسط انجمن  آهاي کانادا استفاده شده است و در  این راهنما در بیمارستان.  بودبهداشت کانادا  وزارت  

 
97Canadian Dirty area Association  
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مجدد    هاستفادرا در مورد  مخالف    ایموافق    یموضع  CHA  منتشر شده است. راهنماي 98ابزارهاي پزشکی   هتوسع 

  ی ف یک  يهاستمیس  جادیمجدد و ا  هاستفاد  يایدر مورد مزامراکز  قضاوت    يرا برا ی، بلکه چارچوب کند اتخاذ نمی

 د. کن میفراهم  مجدداستریلیزاسیون یکبار مصرف تحت  يهادستگاهی منیاتضمین  يالزم برا

  ي شامل اجزا  دیمصرف با  کبار ی  يهامجدد دستگاهاستریلیزاسیون  ی  فیک  ستمیس ،  CHAدستورالعمل  اساس  بر

 باشد:  ریز

اعضا  هاستفاد  هتیکم.  1 شامل  مد   يمجدد  مسئول  مد تیری مرکز  اپسکیر  تیری،  پيولوژیدمی،  و   يریشگی ، 

ي  و حسابدار   یپزشک   يها، بخشیپزشک  زاتیتجه  دارکات و تاستریلیزاسیون  ،  یپزشک   ی کنترل عفونت، مهندس 

ااست تعیین    د یبا  تهیکم  نی.  اطمینان  ها،  استیس به  پروتکلحصول  وجود  برااز  دستگاه    يها  تحت هر 

 بپردازد. شده  د یی تأ يهاهیبه رو  يبند یپا مجدد و نظارت براستریلیزاسیون 

 مصرف. کباریهر نوع دستگاه  يمکتوب برامجدد استریلیزاسیون  يها. روش2

 دستگاه.  کاراییو استریل بودن از  نانیاطم يمجدد برااستریلیزاسیون  يهاروش یاثربخش  دیی. تأ3

4  .QA   نقاط کنترل و    که بر  ها و  منظم دستگاه  یو بازرس  ي بردار، نمونهتیفیک  يهااندیکاتورشامل نظارت 

،  مجدداستریلیزاسیون تحت  يهاعملکرد دستگاه ای  یمنیبر اداراي تأثیر بالقوه   یعوامل خارج يادوره یبررس

  مواد دستگاه   ای  یدر طراح   رات ییتغ  ای  دستگاه  هکنند نیمأت   ریی، تغیمارستانیب  ه استفاد  يهاوهیدر ش   رییمانند تغ

 . است

اما  انجام ندهید کار را    نیا این کار باید  ،  انجام    ی خوب   اریبس  مجدداستریلیزاسیون    يهاستمیس در صورت 

  رقرار باشندب
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 مصرف   کبار ی اقالممجدد  استریلیزاسیون  ي مربوط به  هاهیتوص   هخالص

  مراقبت وسا  يهاسیاست  يدارا  د یبا  یبهداشت  يهامراکز  مصرف    کباری  ی پزشک  لیمکتوب در مورد 

 . باشند

 ه و استفاد استریلیزاسیون  تحت  مصرف    کباریبرچسب   داراي  یاتیحمهیو ن  یات یح  ی پزشک  يهادستگاه  

 . مجدد مجاز انجام شود همجدد توسط پردازنداستریلیزاسیون  کهنیمگر اگیرند، قرار نمیجدد م

   همورد استفاد  ماریب  و  کارکنان  ها وجود ندارد جهت حفظ ایمنیپاکسازي ایمن آن وسایلی که امکان 

 . )burrsعنوان مثال به(  رند یگقرار نمی مجدد

 هاي ظریف کانولو    هی، تخلهاکوچک، مانند کاتتر  يهالومنداراي  مجدد    هقابل استفاد  يهادستگاه 

 ند. گیرنقرار مجدد  هو استفاداستریلیزاسیون مورد و یک نوبتی اختصاص یابند  هاستفاد يبراتنها  د یبا

 ی کاف  زانیمجدد به م  هقبل از استفاد  د یدر منزل با  مجدد  هبا قابلیت استفاد  ماریمتعلق به ب  لوسای 

 . شوند زیتم

 حیاتی  هاي پزشکی نیمهمجدد از دستگاه  ه استفادتوانند  یم  یخانگ  یبهداشت  يهامراقبت   يهاآژانس

 نظر گیرند. درمجدد  هاستفاد یمنیدر صورت ا یکبار مصرف براي یک بیمار را

  مراقبت رو  است یس   يدارا  ی بهداشت  يهامرکز  مورد    يایهو  در    مجدد استریلیزاسیون  مکتوب 

 . مصرف است  کباری یپزشک يهادستگاه

 شوند و  نظر گرفته میدر  ، دور ریختنی مصرف کباری یاتیحمهیو ن یاتیمصرف ح کباری ی پزشک لیوسا

از می  ،استفاده  پس  انداخته  موارد(  شونددور  در  پردازند   ي مگر  توسط  ثالث    مجدد  هکه  شخص 

 . )رندیمجدد قرار گاستریلیزاسیون اي مورد شدهد ییأت
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 ی مرکز ضدعفون   » از«و   » به«   یپزشک  لی وسا  حمل

 قدمه م

 ل یساگی و محل انتقال و چگون  ا ی ینیروش بال  محل انجامنظر از  صرف  ، مجدداستریلیزاسیون    ی اساس   اصول

 . براي ضدعفونی، عمومیت دارند

 آلوده   ي هاو انتقال دستگاه  ییجابجا

با  یپزشک  لیوسا یابند    ياگونهبه  د یآلوده  قرار گرفتن در معرض وانتقال  صدمه به کارکنان و   ای  /  که خطر 

 د. نرا کاهش ده یطی سطوح مح  یآلودگ ایساکنان   / مارانیب / کنندگانمراجعه

 منتقل شوند.   ی ضدعفون  اختصاص یافته براي  هدر اسرع وقت پس از استفاده به منطق  دیآلوده با  لیوسا 

 از    تامحصور و مقاوم در برابر سوراخ شدن حمل شوند    ، کامالدهی در ظروف سرپوش   د ی آلوده با  لیوسا

 شوند.   ضدعفونیپس از هر بار استفاده   د ی. ظروف باعمل آید به يریجلوگ عاتیما ختنیر

 تردد  از مناطق پر  رد تا  گیصورت  شده  نییتع  يرهایاز مس  د ی بادر محل  آلوده    يهانقل دستگاهوحمل

 . ان دوري شود ماریمراقبت از بمحل و 

 شند. بابه وضوح مشخص   د یآلوده با لیوسا يها و ظروف حاوتمامی کارت 

 کارت   یکدیگر یعنی توسط یکبا  نباید همراه  متقاطع    یخطر آلودگ   لیو آلوده به دل  لیاستر  لیوسا  

 حمل شوند. 

 مهم است.  اریمتعدد بس لیبه دالعمل ها پس از مجموعه دستگاه اتیمحتو هو محاسب کی، تفکيسازمرتب

 پاکسازيها قبل از ها و قطعات آندستگاه  از وجود تمامی نانحصول اطمی . 

 شدهنییمجدد در مناطق تع هاستفاد یتقابلبا  لیوسا ينگهدار . 

 ر یتعمنیاز به  هرگونه  یادداشت و  خرابی عالئم  نظر از هابررسی دستگاه . 
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 م یکه ت  يدر موارد  ژهیوبه(  ابزارها  /  هامجموعه دستگاه  ایواحد    يهادستگاه  یابیرد  تیو قابل  یابیرد  

  ی چه کسان   رويها  دستگاه  ایبدانند که دستگاه    د یبااتاق عمل  بخش    ایو کنترل عفونت    يریشگیپ

 . ) خطرات ریو سا 99اکوب ج-فلد زکروت يمار یمربوط به ب يهایعنوان مثال نگرانبهاند؛ هاستفاده شد 

 با  لوسای و در    وندارسال ش مشخصی    هشدضدعفونی  هدر اسرع وقت به منطق  د یآلوده پس از عمل 

داراي و    يضد دستکار  يهاقفل شدن و داراي  ، ضد نشت و مقاوم در برابر سوراخ ی / ترولی بستهظروف

 . گیرند قرار  یتیامن يهابرچسب

 دنبه وضوح قابل مشاهده باش  دیبا ی ستیعالمت خطر ز . 

   ز  اینماد )  ، زرد، قرمزینارنج(   مختلف  يهادر رنگجهانی که به وضوح در    ی ستیعالمت خطر 

 . مشخص است

س   یمختلف  انواع موجود  ظروف    يهاستمیاز  کهبسته  س   هستند  کترولی،  ین یشامل  ،  ر ینفوذناپذ   يهاسهی، 

  . باشند میظروف محکم   يهاستمی دار و س درب يهاسطل

 در  بدن    عاتیما  ا یبا خون    یرا از تماس تصادف  فرد حاملو هم    زاتیهم تجه  د ینقل باوظروف حمل

 . مجدد هستند هقابل استفادپاکسازي پس از  تنهاظروف  نینقل محافظت کنند. اوحمل حین

 حمل شوند  یاضاف عیبدون ما و مرطوب طیدر شرا دیها با، دستگاهآلایده حالت در . 

 حتی در مراکز بزرگ  باشد و    یتواند طوالنمی  اغلبمجدد  استریلیزاسیون  عمل و  مناطق    نیب  هفاصل

 کند. را محدود می  یو عمل  منیاوقات حمل و نقل ا یگاهات مختلف باشد که در طبق

 س   د بای  هادستگاه وسا  بنديهبست  دارقفل  حاینقل ترجو حمل  ستمی با دقت در  و   ابزارهاي  /  لیشوند 

تر در  سبک  لی، وسايبند از قفسه  در صورت استفاده.  رند یتر قرار گنیسنگوسایل    يتر در باالسبک

صدمه   جادیا  ها را بدون امکانگیرند که فرد بتواند آنمیقرار    ییتر در جانیسنگ  يهاو دستگاه  ریز

 . بلند کند
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 مرکز    /  موسسه  يهاهیها و رواستیطبق س باید بر    یمنیو ا  یبهداشت  يهاو روش  یدستنقل  وحمل

 . باشند

 ایده  در ترولیآل،  حالت  باوحملهاي  تمامی  آلوده  ه و بهتفکیک شد  دینقل    شده یضدعفون  ایعنوان 

 . شناخته شوند 

 استفاده  شده  ضدعفونیحمل اقالم آلوده و    يطور متناوب برابه  هاترولی،  ساتی س أاز ت   ی در برخ

 . د ن شومی

  ی از آلودگ   يریبه منظور جلوگپاکسازي مناسب آن  ساخته شوند که   يااز ماده  د ی نقل باو حمل  يهاترولی -    

 . باشد ریپذ متقابل، امکان 

 ي اجاده  / ی  نقل خارجوحمل

 مهار    توجه خاصی به  د یبا  يسپاربرون  ایخارج از محل    مجدداستریلیزاسیون    امکانات  از  استفاده  هنگام

 . داشت اقالم آلوده 

 د کننرا فراهم  يریمحصور باشند و امکان سهولت بارگ کامال د یبا  هینقل لیوسا . 

 د یباشده  یآلوده و ضدعفون  هايهدستگانوع  هر دو    ییجابجا  يبرا  ه ینقل  هلوسی   از   در صورت استفاده  

 شود.   جادیمتقابل ا  یاز خطر آلودگ  يریجلوگ  و  لیاز استر  هآلودهاي  دستگاه  يجداساز  يبرا  ستمییس 

 رندیقرار گ نقلیه  ه وسیل منیدر مناطق جداگانه و ا د یشده بایآلوده و ضدعفون لیوسا . 

 تا از مناطق پر    صورت گیرد  ايشدهنیی تع  يرهایاز مس  د یبادر محل آلوده    يهانقل دستگاهوحمل

 . شود  دوري مار یمراقبت از بنواحی و   تردد

  باشندبه وضوح مشخص  د یآلوده با  لیوسا ينقل و حاووف حملو ظرو ترالی هاتمامی . 
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 ل ی استر  پک هايحمل و نقل    هترولی نشان دهند  ستمی. س31  شکل
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 ی در دندانپزشک هاابزاراستریلیزاسیون 

 مقدمه 

استریلیزاسیون  شوند.  استریل    CSSDدر    يمرکز  صورتبه  د یبا  یدندانپزشک  يابزارها  یصورت امکان، تمام  در

تمام    از وجوداست تا  مکتوبی  و کنترل عفونت    يریشگی پ  استیمستلزم س   یمرتبط با عمل دندانپزشک   يابزارها

  دی با  هاي الزم ي با صالحیت. فرداطمینان حاصل شود   یدندانپزشک  هايابزار  یکافضدعفونی    يبراالزم مراحل  

اطمینان حاصل کند؛ عالوه بر  ها  هیها و رواستیس   روز بودن تمامیبهاز رعایت و  شود تا    ن ییتعبراي این کار  

 . پرداختمنظم   هايبه بررسی د یاز مطابقت با نانیاطم يبرااین 

 کارکنان   سالمت

 تعلیم و   آموزش

تمامی کارکنان  .  نددیده باش و کنترل عفونت آموزش    يریشگی پ  هنیدر زم  د یبا  یکارکنان دندانپزشک  تمامی

ابزارها    یعفونت و ضدعفونو کنترل    يریشگیپآشنایی با    هدر برنام  یقبل از شروع کار در دندانپزشکجدید باید  

  ن یدر ا  ياحرفه هتوسع یآموزش   يهارهدر دومداوم  بتوانند مدرك حضور   دیها با، آننیشرکت کنند. عالوه بر ا

 را ارائه دهند.  هاحوزه

 ي سازمنیا

واکسن،    توسط  يریشگی قابل پ  يهايماریو ب  B  تیهپات   هیعل  د یبا  ینیکننده در مراحل بالکارکنان شرکت  تمامی

 ند. ده باش ش   نهیزنان واکس يسل و سرخجه برا ژهیوبه
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 ی جراح  لباس 

در آورده شوند.    ي قبل از ورود به مناطق غذاخورباید  شوند و  دهی پوش   یخارج از جراح   دینبا یجراح   يهالباس

 گراد شسته شوند. سانتی  هدرج 65 يدر دما د ی ها بالباس تمامی

 دندان   یجراح  ه منطق.  32  شکل

 

 یدندانپزشک زاتی تجه  یآلودگ

خالصه شده    18در جدول   یمورد استفاده در دندانپزشک  يخطر ابزارها  يهابراي گروه  Spaulding  بنديطبقه

به دقت  استریلیزاسیون قبل از  د ی باقرار گیرند تماس در  بدن  عاتیکه ممکن است با ما ییابزارها تمامیاست. 

که    دشو   یطراح  نحويبهد و  وعمل مشخص ش محل  در    یاختصاص  ضدعفونی  هناحیاست که    الزمشوند.    زیتم

 . د کنممکن  CSSD شده برايبه شرح توصیفرا به تمیز  فیکث يابزارها انیجر
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از   یی هاها و نمونهیهخطر با توجه به موارد، رو يها هدر مورد گرو Spauldingبندي  . طبقه18  جدول 

 یمورد استفاده در دندانپزشک  يابزارها

  توضیحات   ابزارها  نمونه  هارویه  هاي خطرگروه 

  اقالم حیاتی

بافت،  به  ورود 

جریان  حفره و  ها 

  خون استریل 

دندان    یجراح  يهاعمل

کردنمانند   دندان   خارج 

 دنی، کشدهید  بیکامال آس

در    هاي اندودونتیکعملو  

  پالپ یاتیبافت ح

  سوزن و سرنگ  ●

 الواتورفورسپس و   ●

  پزشکی دندان

  ی جراح برسفلپ و  رترکتور●

ا  لیوسا  ● دادن  ،  مپلنتیقرار 

م شامل  کاشت  قابل    ی نیاقالم 

دستمپلنتیا قطعات  و    ی ها 

  دندان جراحی 

باشد   لیاستر، در زمان استفادهباید  ●

 یقابل ضدعفون ای »مصرف کبار«ی ایو 

  باشد با بخار

بالفاصله پس از  دیبا یاتیاقالم ح ●

تا   ایاستفاده شوند استریلیزاسیون 

  يها نگهدارسهیزمان استفاده در ک

  .شوند

ها دستگاه ،هاسه یکدر صورت آسیب  ●

استر  دیبا مجدداً  استفاده  از    ل یقبل 

  شوند

نیمه  اقالم 

  حیاتی 

مخاط   با  تماس 

سالم   غیراستریل 

  یا پوست غیر سالم 

عمومی  عمل هاي 

  دندانپزشکی 

  ی دهان يهانهیآ ●

  ی میترم يابزارها ●

  ن و پروب دندا انبر ●

  يفلز يها ینی س ●

غ  ریسا  ● در   ر یموارد    حیاتی 

دهان    یزمان در  گهگاه  که 

م عنوان  (د  نشویاستفاده  به 

  )لکرون ورمثال کار

  ایشده استریل  مارانیب ن یب لیوسا ●

  » هستندمصرف کبار«ی

استریلیزاسیون  پس از  ها دستگاه ●

و در قرار گرفته  سهیکدر  دیبا

  یدر ظروف اختصاص ایبسته  يکشوها

  ينگهدار  ازیمانند کاست ابزار تا زمان ن

  .شوند

ندرت    ● استبه    ی ضدعفون  ممکن 

 یحرارت  یضدعفون  مانند،  یحرارت

  ی دندان مصنوع  هدهند  قلیص  يهاباف
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باشد قبول  آلوده   رایز  ،قابل  احتمال 

  . بعید استها به خون نشدن آ

  اقالم غیر حیاتی

پوست  با  تماس 

  سالم

  يهاو ابزار پروتز گیج ●  

  يریگاندازه

  فیس بو  ●

  محافظ  نکیع ●

  بیل  ریزنج ●

  گودهظروف  ●

  س یلیوهاي گیج ●

کردن با مواد   زیمبه طور کلی ت ●

  ی است، اما در برخ یو آب کاف ندهیشو

  یضدعفونبه موارد ممکن است 

  نیاز باشد با گرما و آب  یحرارت

به  استریلیزاسیون پس از  ابزارها باید  ●

شوند    ره یذخ  یاتیح   مه ین  ي ابزارهامانند  

 يریقبل از استفاده جلوگ  یتا از آلودگ

  گردد
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 ابزارها   ي پاکساز

 انجام داد:  ر یزه روش توان برا می یقبل از آلودگ  پاکسازي

 یدست  پاکسازي 

از  ایبردن بقا  نیاز ب  يبرا بلند استفاده کرد و از عی  يهابرس  باید  هاي خانگی  و دستکشمحافظ    نکدسته 

و  ش  و آبکشی  شسته   دیبا  ی دست  پاکسازي  يبرامورد استفاده    ه کنند زیتم  يها. برسدکراستفاده  ضخیم   ده 

روش کار به قسمت    ي(برا  وند مرتب اتوکالو ش طور  به  د یبا  نیها همچنشوند. آن  يخشک نگهدار  شکلسپس به  

 ). د یمراجعه کن ی دست پاکسازي

 (اولتراسونیک)   پاکسازي فراصوت 

کننده  ). پاكد یمراجعه کن  پاکسازي فراصوتشوند (به بخش  داده می  حی سبد ترج  داراي  فراصوت  يهاکنندهپاك

د.  نشو میزودتر دفع    ای  ین یبال  ههر جلس  يدر انتها  د یشد   ی باشد که در صورت آلودگ  ندهیمواد شو  يحاو  د یبا

 د. کراضافه  را  يشتریب لیوسایا  درک عآن را قط  د ینبا  پاکسازي هچرخ شروع هنگام

 شستشو   -ی  ضدعفون هاي  دستگاه

  شتر ی ب  اتیجزئ  يد. (براکر  تیرعارا  سازنده    يهادستورالعملباید  است و    پاکسازيروش    نیثرترورد موم  نیا

 .) د ی نجعه کرامابزارها  پاکسازیی قسمت  به

 ابزارها  ونیزاسی لی استر

است. در حالت   ی دندانپزشک هايابزار تمامی استریلیزاسیون  حرج اروش   ،(استفاده از بخار تحت فشار) حرارت 

مستلزم    مارانیب  عیسر  یی، جابجاگریانجام داد. از طرف د  CSSDبه    اقالم با ارسال  این امر را  توان  آل، میایده

اتوکالو قابل حمل قابل   /  بخار استریالیزردستگاه    استفاده ازصورت  نیادراست که    عیسرمجدد  استریلیزاسیون  

 ). دینیرا بب  18(جدول    باشد میقبول 
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ابزارها و تجهیزات دندانپزشکی  استریلیزاسیون  ي  برا  ییایمیحرارت خشک و مواد ش   ونیزاس یلیاستر معمول 

نباید مورد استفاده قرار  شوند و  شوند. نور فرابنفش و آب جوش موجب استریل شدن ابزارها نمیتوصیه نمی

 گیرند. 
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