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تعاريف واژه ها

فرآيند شيميايي يا فيزيكي است كه تمام ميكروب ها از قبيل  : استريليزاسيون•
اين كار بطور مطلق بايد  .باكتري ،اسپور ،ويروس،انگل و قارچ را از بين مي برد

بطوريكه احتمال وجود ميكرو ارگانيزم هاي زنده در جسمي كه  .انجام شود
. تحت اين فرآيند قرار ميگيرند كمتر از يك ميليونيم باشد

.به معناي عاري از ميكروارگانيسم هاي زنده مي باشد: استريل•
.دستگاهي است كه عمل استريليزاسيون را انجام مي دهد:استرياليزر•

.به معناي عاري از ميكروارگانيسم هاي زنده مي باشد: استريل
.دستگاهي است كه عمل استريليزاسيون را انجام مي دهد:استرياليزر•
موجودات زنده اي هستند در مقياس هاي بسيار كوچك كه  : ميكرو ارگانيسم•

باكتري ويروس ها و موجودات تك سلولي از  .با چشم مسلح ديده نمي شوند
.جمله ميكرو ارگانيسم ها هستند

وسايل .زدودن مواد با آب ،آبكشي اوليه:(cleaning)نظافت يا پاك كردن•
آلوده به خون و ترشحات را قبل از شستشو و نظافت درون محلولهاي ضد  

.عفوني كننده غوطه ور نكنيد



ادامه تعاريف

  آلوده خون به كه وسايلي آب با وسايل كليه شستشو از بعد:زدايي آلودگي•
  پاك وسايل از را ها آلودگي كليه دترجنت با سپس و شستشو اند شده
 بين از را آلودگي سطحي كشش از استفاده با كه است اي ماده دترجنت(.كرده
)ابزار روي بر خون رفتن بين از.برد مي

  زا بيماري ي ها ارگانيسم ميكرو همه آن بوسيله كه است فرآيندي:ضدعفوني•  زا بيماري ي ها ارگانيسم ميكرو همه آن بوسيله كه است فرآيندي:ضدعفوني•
  بين از اسپورهاي همه الزاما ولي.شوند مي فعال غير يا و رفته بين از جسم يك
  ميكروبي بار از چند هر كردن عفوني ضد فرآيند در حقيقت در.روند نمي

.افتد نمي اتفاق استريليزاسيون فرآيند ولي.شود مي كاسته سطوح



طبقه بندي ابزار

  سيستم نظير استريل بافت وارد كه هستند آنهايي: criticalابزار•
 جراحي وسايل(.شود مي بدن استريل فضاي يا عروقي

  نياز مورد ضدعفوني ،سطح بيوپسي هاي فورسپس ،آرتروسكوپي،
)استريليزاسيون

 تماس سالم غير پوست يا مخاطات با كه: semicritical ابزار• تماس سالم غير پوست يا مخاطات با كه: semicritical ابزار•
High).دارند Level disinfection)آندوسكوپ مانند  

.دارند تماس سالم پوست با كه: NoNcritical ابزار•



روشهاي استريليزاسيون

مختلفي  روشهاي شيميايي -2روشهاي فيزيكي       - 1:روشهاي استريليزاسيون 
كه مي توان به روشهاي زير  . براي استريليزاسيون وسايل پزشكي وجود دارد

:اشاره كرد
)گرماي مرطوب(بخار -
)گرماي خشك(هواي داغ- )گرماي خشك(هواي داغ-
گاز اتيلن اكسايد-
)پراكسيد هيدروژن(پالسما-
استريل كننده/محلول شيميايي ضد عفوني -
اشعه گاما-
پرتوي الكتروني-



اتوكالو

:دو نوع اصلي اتوكالو شامل
)گراويتي(تخليه تحت جاذبه -1

gravity Autoclave,Displacement

)پري واكئوم(اتوكالو تحت خالءبا سرعت باال-2 )پري واكئوم(اتوكالو تحت خالءبا سرعت باال-2

High-speed,pervacuum sterilizer



نوع گراويتي

  وارد استريل محفظه هاي كناره يا و باال از بخار اول نوع در•
 محفظه ته از هوا است هوا از تر سبك بخار چون و شود مي
 اتوكالوهاي.شود مي رانده بيرون تخليه دريچه طريق از و

  آزمايشگاه محيطهاي سازي آماده براي معموال گراويتي
  و بهداشتي هاي زباله بردن بين ،از دارويي،آبي ،محصوالت
  آزمايشگاه محيطهاي سازي آماده براي معموال گراويتي

  و بهداشتي هاي زباله بردن بين ،از دارويي،آبي ،محصوالت
 تماس در آنها سطح با مستقيم طور به بخار كه وسايلي
.شوند مي استفاده باشد

 چون است طوالني بخار نفوذ زمان گراويتي اتوكالوهاي در•
.نميشود انجام كامل طور به هوا حذف



اتوكالو پري واكئوم

اتوكالوهاي تحت خالءبا سرعت باال يا پري واكئوم شبيه  •
اتوكالوهاي گراويتي هستند ولي بر اساس مكش توسط پمپ و با 

مزيت استفاده از پمپ خالء اين است كه بخار .سرعت عمل ميكنند
تقريبا از لحظه اول به داخل وسايل حتي اجسام متخلخل نفوذ مي 

در اتوكالوهاي پري واكئوم الزم است كه تخليه كامل هوا و  . كند  در اتوكالوهاي پري واكئوم الزم است كه تخليه كامل هوا و  . كند 
.ميزان نفوذ بخار ارزيابي و پايش گردد

پارامتر مهم بخار ،فشار،دما و زمان اساس استريليزاسيون با بخار 4•
.مي باشد



استريليزاسيون به روش خشك

از دستگاههاي استريل كننده با حرارت خشك فور است،استريليزاسيون در •
كه در اثر  .اين وسيله از حرارت خشك در زمان معيني انجام مي شود

اكسيداسيون اجزاءسلولي باعث از بين رفتن ميكرو ارگانيسم ها مي  
مشخصات فني دستگاه فور شامل يك اجاق ،يك اتاقك عايق كاري مي  .شود
.كه با جريان برق گرم مي شود.باشد .كه با جريان برق گرم مي شود.باشد

استريل نمودن لوازمي كه نسبت به حرارت مرطوب غير  :موارد قابل استفاده•
روغن ها ،گازهاي آغشته به وازلين،پودرها ،سوزن ها ،تيغ  .قابل نفوذ باشد

لوله  .ها،قيچي ،نوك الكترو كوتر ،موادي كه در برابر بخار خراب مي شوند
هاي شيشه اي



استريل به روش پالسما

پالسما چهارمين حالت ماده است حالت هاي معمول عبارتند از جامد ،مايع گاز  •
پالسما با واردكردن انرژي به گاز حاصل مي شود و مولكولهاي گاز را به  .پالسما

راديكال هاي آزاد تبديل ميكندروش خاص استريل با فناوري پالسما در دماي  
.ايجاد شدH2O2پايين توسط 

فناوري پالسما از بخار پراكسيد هيدروژن و گاز پالسمادر دماي محيط براي  • فناوري پالسما از بخار پراكسيد هيدروژن و گاز پالسمادر دماي محيط براي  •
استريل كردن ابزارهاي پزشكي بدون باقي ماندن هرگونه مواد سمي كار 

روش پالسما براي ابزارهايي كه نسبت به گرما و بخار به رطوبت  .ميكند
:فاز عمده عمل ميكند 5حساس هستند بسيار مناسب است اين روش در 



مرحله عمده5

هواي داخل محفظه دستگاه توسط پمپي تخليه :فاز خالء)الف
مي شود اين فشار منفي ايجادشده براي فاتز بعدي بسيار 

.ضروري است
به داخل محفظه   H2O2مقدار مشخصي از :فاز تزريق)ب به داخل محفظه   H2O2مقدار مشخصي از :فاز تزريق)ب

به دليل فشار منفي   H2O2تبخير سريع .تزريق مي شود
توزيع آن در چمبر بسياري از باكتريهايي كه در سطح قابل  

.دسترسي هستند از بين مي برد



        ادا��

در كل محفظه منتشر شده و  H2O2در اين مرحله بخار :فاز انتشار)ج
در پايان اين فاز فشار  .با افزايش فشار ابزار ها را استريل مي كند

چمبر كاهش مي يابد و اين مرحله شروع مرحله بعدي است
را از هم  H2O2يك ميدان مغناطيسي مولكولهاي بخار :فاز پالسما)د

ايجاد پالسما در دماي پايين منجر به توليد اشعه اولترا .مي شكند
را از هم  يك ميدان مغناطيسي مولكولهاي بخار :فاز پالسما)د

ايجاد پالسما در دماي پايين منجر به توليد اشعه اولترا .مي شكند
بدنبال اين عمل كليه ميكرو .ويوله در راديكاهاي آزاد مي شود 

ارگانيسم ها فعال شده توسط ميدان مغناطيسي در برخورد با 
 o2و H2Oراديكالهاي آزاد از بين رفته و اين راديكالها تبديل به 

.سپس فازهاي سه گانه باال مجددا تكرار مي شود.مي شود



ادامه

فشار محفظه تخليه مي شود تا اجازه دهد كه در آب آن  :فاز تخليه)ه
.باز شود نيازي به خنك شدن نيست  ابزار آماده استفاده است

فوايد پالسما
سيكل كوتاه- سيكل كوتاه- 
استريل كردن ابزارهاي حساس به رطوبت و گرما- 
غير سمي بودن- 
مقرون به صرفه بودن- 
مناسب براي محيط زيست- 



طبقه بندي گندزداها و ضدعفوني كننده ها

:به سه دسته تقسيم مي شوند (High Level)ضدعفوني كننده هاي سطح باال -1
پراكسيد هيدروژن بر روي طيف وسيعي از ارگانيسم ها شامل باكتري ها  )الف

در كتاب نظام مراقبت .،قارچ ها ،مخمرها ،ويروس ها ،و اسپورها موثر مي باشد
ساعت استريل  6در مدت %6عفونت بيمارستاني اين محلول را به غلظت 

) 167-164صفحات .(كننده مي داند ) 167-164صفحات .(كننده مي داند
در دسته گند زداهاي سطح باال و استريل كننده هاي شيميايي  : پراستيك اسيد)ب

.قرار دارد ودر غلظت هاي مختلف استريل كننده است
.براي استريل كردن مناسب است%2استفاده از غلظت :گلوتارالدئيد )ج
.بعلت كارسينوژن بودن قابليت استفاده ندارد: فرمالدئيد)د



Intermediate levelضدعفوني كننده هاي -2•

كلر و تركيبات كلر)الف•
يد و تركيبات يد)ب•
الكل ها)ج•
 low levelضدعفوني كننده هاي -low level •3ضدعفوني كننده هاي -3•
فنل و تركيبات فنلي)الف•
....تركيبات آمونيوم كواتر)ب•



مراحل استريليزاسيون

  cleaning&deconataminationتميز كردن و آلودگي زدايي •
  packagingبسته بندي  •
  labeling&preparationبرچسب زدن و آماده سازي•
sterizationفرآيند استريليزاسيون• process  
Endofاتمام فرآيند استريليزاسيون• the sterilization  •اتمام فرآيند استريليزاسيونEndof the sterilization  
                                                     storage of sterile itemنگه داري اقالم استريل شده •



مديريت استريليزاسيون

















كنترل كيفي

:كنترل كيفي به دوروش انجام مي شود
ارزيابي زمان سيكل ،دما ،فشار و ساير  :روش مكانيكي شامل - 1

پارامترهاي استريل توسط نشانگرهاي مكانيكي و درجه هاي  
دستگاههايي كه توسط مايكرو كامپيوتر تعبيه شده و .دستگاه است

دستگاه را كنترل ميكنندبايد برگه اي را كه شامل اطالعات فوق  
دستگاههايي كه توسط مايكرو كامپيوتر تعبيه شده و .دستگاه است

دستگاه را كنترل ميكنندبايد برگه اي را كه شامل اطالعات فوق  
اين روش براي اطمينان از صحت  .است چاپ يا نمايش دهند

براي اطالع از خرابي دستگاه در خور توجه .استريل كافي نيست
كنترل مكانيكي بايدبه طور روزانه شامل بازديد درب،كنترل  .است

واشر،كنترل درجه حرارت،كنترل دكمه سلكتورها،برق ،پريز  
.،آزمايش دوره اي حرارت،با استفاده از دماسنج مي باشد



روش شيميايي

proccesنشانگرهاي فرآيندي : 1كالس � indicators

  استريليزاسيون فرآيند انجام بر تائيدي واقع در نشانگرها اين
  فرآيند تحت كه را هايي بسته تنها و آن صحت هستندنه

 و ميكنند جدا ديگر هاي بسته از.اند گرفته قرار استريليزاسيون
  استريل دستگاه داخل در نظر مورد بسته يك كه ميدهند نشان

 و ميكنند جدا ديگر هاي بسته از.اند گرفته قرار استريليزاسيون
  استريل دستگاه داخل در نظر مورد بسته يك كه ميدهند نشان
  چسبانده ها بسته روي كه هايي چسب.خير يا شده داده قرار كننده
.ميدهند رنگ تغيير استريليزاسيون از پس و.شوند مي

نشانگرهاي مورد استفاده در آزمايش هاي تخصصي : 2كالس �
Indicators for use in specific tests



ادامه

اين نشانگرها آزمايشهاي تخصصي و اندازه گيري يك ويژگي در رابطه •
با دستگاه استريليزاسيون مورد نظر طراحي شده اندبراي مثال 

B&D(BOWIE-DICK) . صرفا براي تعيين كيفيت و قابليت نفوذ بخار به
داخل بسته ها در دستگاههاي اتو كالو مجهز به پمپ وكئوم مي 

حوله نخي با  36بدين نحو كه يك ورق از اين انديكاتور را ميان .باشد
مشخصات استاندارد قرار داده به نحوي كه ضخامت نهايي پس از 

حوله نخي با  36بدين نحو كه يك ورق از اين انديكاتور را ميان .باشد
مشخصات استاندارد قرار داده به نحوي كه ضخامت نهايي پس از 

سانتي متر بيشتر نباشدو  28سانتي متر كمتر و از  25فشرده شدن از 
پس از اتمام سيكل در صورت .كيلو گرم باشد7/7-6/3وزن آن بين 

نفوذ موثر بخار بايد تغيير رنگ مطابق با رنگ مرجع ارائه شده در 
اين تست بايد به صورت روزانه انجام . دستورالعمل تست صورت پذيرد

الزم است پس از بسته بندي تحت شرايط باال انديكاتور كالس .پذيرد
.سانتي متر روي بسته چسبانده شود 2/5يك به اندازه 



.اين نشانگر ها به يك پارامتر حساس بوده: 3كالس �
نسبت به دو يا چند پارامتر موثر  نشانگرهاي چند پارامتر: 4كالس �

در اتوكالوهاي بخار .در استريليزاسيون حساسيت نشان مي دهند
.سه پارامتر دما،زمان و فشار حائز اهميت مي باشد

نشانگرهاي جمع كننده و   Integrating Indicators:5كالس � نشانگرهاي جمع كننده و   Integrating Indicators:5كالس �
نسبت به كليه پارامترها حساس بوده

اين نشانگرها براي اطمينان از   Emulating Indica: 6كالس �
اعمال صحيح كليه پارامترها ي موثر استريليزاسيون و سيكلهاي  
تنظيمي دستگاه بكار مي روندو با حساسيت باالتري طراحي شده 

.اند




ر ��س ��
�� ا������




ر ��س ��
�� ا������



توصيه مي شود

 مراجع از تائيديه داراي و بوده معتبر بايد استفاده مورد نشانگر- ١•
.باشد ذيصالح

  بايست مي واكئوم پري هاي اتوكالو مورد در B&D تست انجام- 2•
 بخار كيفيت و پذيري نفوذ آزمايش حهت روزانه كار شروع در

.پذيرد صورت .پذيرد صورت
Spore بيولوژيك نشانگرهاي از استفاده- 3• test به ميبايست  

 انجام اتوكالو حجم با متناسب تعداد به و هفتگي صورت
 در استفاده مورد لوازم موارد يا كاشتني مواد قرار چنانچه.پذيرد
  دستگاه داخل در كه هربار اينكه از قبل.گردند استريل عروق داخل
شود انجام اسپور تست بايد گيرند قرار



ادامه

 هاي بسته وهمچنين اتوكالو بزرگ هاي بسته تمامي در- 4•
  شيميايي نشانگرهاي از است بهتر حساس جراحي اعمال مخصوص

 مانيتور باال دقت با را پارامترها تمام بتوان شودتا استفاده 6 كالس
.كرد

 از است بهتر بخار هاي اتوكالو كوچك هاي بسته تمامي در- 5• از است بهتر بخار هاي اتوكالو كوچك هاي بسته تمامي در- 5•
 مربوطه پارامترهاي به حساس 4 كالس شيميايي نشانگرهاي

شود استفاده
 پرونده در شدن باز از پس بايد ها بسته در موجود نشانگرهاي- 6•

.شوند بايگاني بيماران



صحت عملكرد دستگاه استريليزاسيون

  

ارزيابي و كنترل  

چرخه زمان دما و  

فشار

آزمون بووي ديك  

روزانه قبل از شروع  

كار دستگاه

آزمون اسپور در هر  

بار جايگذاري اسباب  

و تجهيزات حاوي  

ايمپلنت

���  

	�د ��
د����

شاخص هاي شيميايي  

در بسته يا پگ   4كالس 

استريل

شاخص هاي شيميايي  

6كالس 

آزمون اسپور به  

صورت هفتگي

آزمون اسپور در  

زمان راه اندازي و  

پس از هربار تعمير



who ��ول ��� د�� ���ر و ز��ن  
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محلولهاي استريل كننده

) High level(محلول هاي ضدعفوني كننده سطح باال•
براساس كتاب نظام مراقبت كشوري عفونتهاي بيمارستاني محلولهاي  

ساعت 6بمدت %6پراكسيد هيدروژن با غلظت - 
.براي استريل كردن مناسب است%2گلوتارالدئيد غلظت -  .براي استريل كردن مناسب است%2گلوتارالدئيد غلظت - 

توجه به دستورالعمل شركت سازنده محلول ضدعفوني  :نكته مهم
كننده سطح باال براي استريليزاسيون

وجود محلولهايي كه ابزار سوآپينگ آنها توسط شركت سازنده تهيه  - 
ودر اختيار مصرف كنندگان قرار گرفته

ثبت تاريخ آماده سازي و تاريخ انقضاي مصرف محلول و زمان الزم - 
جهت استريليزاسيون ضدعفوني كننده بر روي ظرف حاوي آن 

توسط شركت سازنده



ادامه

  جهت سوآپينگ روش از مذكور هاي بخش كاركنان آگاهي•
محلول اعتبار و عملكرد صحت ارزيابي

  هاي بخش و مركزي استريليزاسيون واحد مجريان عملكرد- •
 انجام در دستورالعمل بر منطبق ،آندوسكوپي عمل اتاق مانند مرتبط

  سوآپينگ
 انجام در دستورالعمل بر منطبق ،آندوسكوپي عمل اتاق مانند مرتبط

  سوآپينگ
 سازي آماده جهت ايمن شرايط و مناسب تهويه با فضايي وجود•

محلول
ديده آموزش افراد توسط كننده استريل هاي محلول از استفاده•



روش اطمينان از ضدعفوني ابزار

Wash checks pr   توانايي تشخيص پروتئين هايي كه بر روي سطوح
در اصل تاييد كننده  .اندوسكوپ ها و لوازم جراحي باقي مانده اند،را دارا است

:مي باشد،و استفاده چند بعدي دارد cleaningپروسه 
اين تست توانايي تشخيص باقي مانده پروتئين را با حساسيت يك ميكرو گرم  -1

.دارد.دارد
.ثانيه به رنگ آبي تغيير رنگ مي دهد 10اگر پروتئين موجود باشد در مدت -2
دسترسي به سريع ترين نتايج -3
.هرچه آلودگي و پروتئين باالتر باشد تغيير رنگ به آبي سريعتر خواهد بود-4















packagingبسته بندي 

جهت بسته بندي اقالم قبل از استريليزاسيون بايد از اجناسي  •
استفاده كرد كه نسبت به عامل استريل كننده نفوذ پذير و نسبت به 

بطور مثال .(ورود ميكرو ارگانيسم ها و آلودگيها نفوذ ناپذير باشد 
رول هاي بسته بندي داراي نفوذ پذيري نسبت به بخار و نفوذ 

.ناپذير نسبت به ميكرو ارگانيزم باشد.ناپذير نسبت به ميكرو ارگانيزم باشد
موارد استفاده شده در بسته بندي بايد نسبت به گرما ،پارگي يا  •

سوراخ شدن و ساير آسيب هاي فيزيكي مقاوم بوده و در عين حال 
.مقرون به صرفه در دسترس باشند





كنترل كيفي آب

اهداف .آب در بيمارستان براي منظورهاي مختلف استفاده مي شود•
معيارهاي آب .استفاده از آب تعيين كننده معيارهاي كيفيت آب است
.آشاميدني معموال براي مصارف پزشكي آب كافي نيست

در مورد .سيستم تهيه و تامين آب براي تهيه آب سالم بايد مطمئن باشد•
آب مصرفي بيمارستان بايد به مسايلي از قبيل منابع تامين آب ،كيفيت 
آب از نظر فيزيكي ،شيميايي ،و باكتريو لوژي و همچنين شبكه آب 

آب مصرفي بيمارستان بايد به مسايلي از قبيل منابع تامين آب ،كيفيت 
آب از نظر فيزيكي ،شيميايي ،و باكتريو لوژي و همچنين شبكه آب 

.رساني توجه نمود
در اغلب موارد . ارگانيسم هايي كه در شبكه آب بيمارستان وجود دارند•

مسئول عفونت هاي بيمارستاني و باعث عفونت زخم ها ،سيستم تنفسي و 
مانند وسايل آندوسكوپي كه پس از گند .جاهاي ديگر بدن مي شوند

.زدايي با آب لوله كشي بيمارستان شستشو مي شوند







Storage of sterile itemsنگه داري اقالم استريل شده

بايد بسته ها يا ابزار استريل شده و خشك شده را توسط وسيله  •
استريل از درون دستگاه خارج كرده و روي سطحي كه با كاغذ يا  
شان استريل شده پوشانده شده است قرار دادتا اينكه دماي آنها  
كاهش يافته و به دماي محيط برسد كه اين عمل ممكن است پند  
ساعت بطول انجامد و اين كار بايد قبل از مرحله نگه داري انجام ساعت بطول انجامد و اين كار بايد قبل از مرحله نگه داري انجام 

نگه داريصيحيح وسايل استريل شده به اندازه فرآيند .شود
.استريالسيون حائز اهميت است



ادامه نگه داري

شرايط بهينه با حداقل دست خوردگي  :جهت اقالم بسته بندي شده •
بسته ها تا زماني كه دست نخورده و خشك .به آنها حاصل مي شود

جهت ايجاد .باقي بمانند مي توانند استريل در نظر گرفته شوند
شرايط بهينه نگهداشت بايد بسته هاي استريل در شرايط اتاق تميز 

يعني يك مكان خلوت ،داراي تردد كم ،دماي محيطي مناسب  
و درون كابينت هاي در بسته قرار )يا داراي رطوبت كم(،خشك 

يعني يك مكان خلوت ،داراي تردد كم ،دماي محيطي مناسب  
و درون كابينت هاي در بسته قرار )يا داراي رطوبت كم(،خشك 
.گيرند

در صورت عدم اطمينان در مورد استريل بودن و يا نبودن  :توجه•
در .بسته ها بايد آنها را آلوده در نظر گرفته و مجددا استريل نمود

صورت اتمام تاريخ انقضاءو يا پاره شدن بسته هابايد بسته بندي 
مجدد صورت پذيرد زيرا كاغذ استريل شده امكان نفوذ مجدد 

.بخار را نمي دهد



ادا��

اين اقالم را بايد فورا پس از : جهت اقالم باز يا بسته بندي نشده•
يا اينكه درون يك ظرف مخصوص در .اتوكالو كردن استفاده نمود

بسته و استريل حداكثر تا يك هفته نگه داري كرد و از نگه داري  
.آنها در انبارهاي غير استريل و مكانهاي پر تردد اجتناب ورزيد

نگه داري و انبار داري تمام وسايل استريل شده به صورت جداگانه  • نگه داري و انبار داري تمام وسايل استريل شده به صورت جداگانه  •
و مستقل از ساير تجهيزات و وسايل در سطحي باالتر از سطح زمين 

و در قفسه هاي مشبك با سطوح صاف
وجود فضاهاي محصور داراي فشار مثبت ،تهويه ،دما،نور مناسب و •

به دور از تابش نور مستقيم خورشيد در اين واحد و اتاق عمل و 
رعايت گام هاي سنجه (ساير بخش هاي داراي بسته هاي استريل 

در بخش آنژيو گرافي ،اسكوپي ها ،بخش هاي بستري جراحي و 
ساير بخش هاي مرتبط





استريل ماندن پك ها چقدر است؟

آيا واقعاً كسي ميتواند بگويد مدت زمان وقعي پك هايي كه در 
!!بيمارستانها استريل ميشوند چقدر است؟

مطالعات بسيار زيادي در خصوص اين سوال كلي انجام شده است و 
در كشور ما هم يكي از مهمترين سواالتي است كه در حوزه در كشور ما هم يكي از مهمترين سواالتي است كه در حوزه 

جواب اين سوال نه  . استريل مطرح ميشود همين سوال مهم است
يك عدد، بلكه مجموعه اي از پارامترهاي مهم است كه در تعيين  

مدت قابليت استريل ماندن پك به حساب مي آيد



پارامترها

كيفيت مواد بسته بندي- �
شرايط آب و هوايي انبار و نحوه نگهداري در انبار-
شرايط حمل-
شرايط چيدن، مرتب كردن،برداشتن و لمس كردن-

كيفيت مواد بسته بندي: الف
همانطور مي ميدانيم روش استانداردي براي كنترل كيفيت مواد بسته بندي  

عايت موارد زير احتمال خطا در انتخاب ماده بسته  روجود ندارد اما ميتوان با
همانطور مي ميدانيم روش استانداردي براي كنترل كيفيت مواد بسته بندي  

عايت موارد زير احتمال خطا در انتخاب ماده بسته  روجود ندارد اما ميتوان با
:بندي را به حداقل رساند

ارزيابي فني محصول توسط اسناد ارائه شده توسط كارخانه سازنده•
نتيجه تست آزمايشگاهي در صورت امكان آزمايشگاه مستقل داخل  •
در غير اينصور نتايج آزمايشگاه مورد تاييد ادارات استاندارد بين  . كشور
)توسط كارخانه سازنده محصول(المللي 

بررسي دستور العمل استفاده و راهنماي محصول ارائه شده توسط كارخانه  •
سازنده محصول

در صورت رعايت موارد فوق ميتوان انتظار داشت كه نوع ماده انتخاب شده  
.براي بسته بندي ماده مناسبي است



شرايط آب و هوايي انبار و نحوه نگهداري در انبار: ب•
شرايط بسيار خاص و مهمي در خصوص انبار هاي پك هاي استريل وجود دارد 

:كه موارد دانستن موارد زير بسيار مهم است
يعني تعداد باكتري   CFUدر اتاق CFU Colony Forming Unit(تعداد•

و قارچ هاي زنده در آن محيط
دفعات تعويض هوا و مسير جريان هوا•
دما•
ميزان رطوبت•
فشار هوا•
نور خورشيد•

فشار هوا
نور خورشيد•
ميزان تردد•
)كابينت در بسته–قفسه باز ( نحوه قراردادن محصوالت •
بازديد از انبار•
يعني پكي كه زود تر انبار  FIFO (First In First Out(استفاده از اصل•

شده زود تر استفاده شود



روشهاي رديابي   TTS (Total Tracing System(استفاده از سيستم هاي•
پك ها، زدن تاريخ توليد، نام كاربر، شماره و سيكل دستگاه استريل كننده،  

محتويات داخل پك و ساير اطالعات ضروري

آموزش كاركنان در خصوص نحوه رعايت مواد باال•
شرايط حمل:ج•

.  شرايط حمل نيز از عوامل بسيار مهم تاثير گذار بر طول عمر پك ها ميباشند
شرايط حمل:ج•

.  شرايط حمل نيز از عوامل بسيار مهم تاثير گذار بر طول عمر پك ها ميباشند
:مثل
گم شدن، پارگي، شكستن و تكان هاي شديد•
)چيدن بيش از حد روي هم( وارد شدن فشار هنگام حمل •
)در بسته يا در باز( نحوه قراردادن پك ها در ظروف حمل و ترالي ها •

شرايط لمس، گذاشت و برداشت:د
دفعات تماس با پك و گذاشتن و برداشتن•
وزن پك  •
)برداشتن راحت( نحوه چيدن در انبار •
آموزش كاركنان در خصوص شرايط فوق•













نگهداشت

Documentationمستندات •

كارخانه سازنده استرياليزر موظف است مستندات زير را در اختيار  
:خريدار قرار دهد

دستورالعمل هاي نصب- دستورالعمل هاي نصب- 
دستورالعمل هاي كاربردي- 
جدول نگهداشت- 
ليست قطعات- 

دفترچه راهنماي سرويس



 maintenance logصورت عمليات نگهداشت •
براي استرياليزر بايد يك صورت عمليات نگهداشت تهيه شده يك 

:صورت عمليات نگهداشت بايد شامل اطالعات زير باشد
مدل و شماره سريال دستگاه- مدل و شماره سريال دستگاه- 
محل و تاريخ نصب دستگاه- 
تاريخ درخواست سرويس- 
مشخصات شخص درخواست كننده سرويس و مشخصات سرويس - 

دهنده
علت درخواست سرويس- 



شرح سرويس هاي انجام شده- 
نوع و تعداد قطعات تعويض شده - 
تاريخ تكميل سرويس- 
امضاء و عنوان شخص مسئول جهت تكميل كار- امضاء و عنوان شخص مسئول جهت تكميل كار- 





با تشكر از صبر و حوصله 
شما

با تشكر از صبر و حوصله 
شما


