
 
 

  SShhaarrppnneessss  TTeesstt  امریکاییامریکاییکمپانی کمپانی   محصولمحصولیک یک  SSTTEERRIISS  IIMMSS   شودشودمیمی  تولیدتولیدپزشکی پزشکی   های مختلفهای مختلفه منظور بررسی تیزی ابزاره منظور بررسی تیزی ابزاربباست که است که . .  

  استاست  ست تیزی ابزارها در بخش استریل مرکزی یا واحد تجهیزات پزشکیست تیزی ابزارها در بخش استریل مرکزی یا واحد تجهیزات پزشکیجهت تجهت ت  این محصولاین محصول..    

   هستند، انتخاب نوع تست بر اساس نوع ابزار استهستند، انتخاب نوع تست بر اساس نوع ابزار است  تلفی برای ابزارهاتلفی برای ابزارهاها دارای مواد مخها دارای مواد مختستتستاین این . .  

    آزمون تیزی یک ابزار باید توسط افراد مسلط به کاربرد آن ابزار انجام شودآزمون تیزی یک ابزار باید توسط افراد مسلط به کاربرد آن ابزار انجام شود..    

     که از تیزی ابزار آسیب نبیندکه از تیزی ابزار آسیب نبیندکاربر باید نکات ایمنی را رعایت کند کاربر باید نکات ایمنی را رعایت کند . .  

   کردن ابزار آلوده پرهیز کندکردن ابزار آلوده پرهیز کندکاربر الزم است به نکات ایمنی عفونی آشنایی کافی داشته باشد تا از آزمون کاربر الزم است به نکات ایمنی عفونی آشنایی کافی داشته باشد تا از آزمون..  
  البته بخار نامناسب و خیس البته بخار نامناسب و خیس ))سیون بخار ندارد سیون بخار ندارد استریلیزااستریلیزافرآیند فرآیند ها از سازندگان مختلف، امکان کندشدن دارند و این ارتباطی با ها از سازندگان مختلف، امکان کندشدن دارند و این ارتباطی با انواع قیچیانواع قیچی

  (. (. شوندشوندو وجود پک مرطوب باعث آسیب به ابزارها میو وجود پک مرطوب باعث آسیب به ابزارها می

  ها به شکل گروهی و به شکل ها به شکل گروهی و به شکل های ستهای ستهمه قیچیهمه قیچی  شودشودتوصیه نمیتوصیه نمیمثال مثال م شود، م شود، ها انجاها انجاتیزکردن ابزار باید پس از اطمینان از کندشدن آنتیزکردن ابزار باید پس از اطمینان از کندشدن آن
    . . ای بدون انجام آزمون تیزی و اطمینان از کندبودن، تیز شوندای بدون انجام آزمون تیزی و اطمینان از کندبودن، تیز شونددورهدوره

   
  33تا تا   22ها ها معموال قیچیمعموال قیچی. . های هر مرکز استهای هر مرکز استها در سال و تعداد دفعات انجام تست تیزی بر اساس پروتکلها در سال و تعداد دفعات انجام تست تیزی بر اساس پروتکلتعداد دفعات تیزکردن قیچیتعداد دفعات تیزکردن قیچی  

وجود یک سیستم رهگیری جهت انجام آزمون وجود یک سیستم رهگیری جهت انجام آزمون . . شوندشوندای یک بار انجام میای یک بار انجام میشوند و تست تیزی نیز دست کم هفتهشوند و تست تیزی نیز دست کم هفتهبار در سال تیز میبار در سال تیز می
  . . تواند به اطمینان از تیز بودن همه ابزارها کمک کندتواند به اطمینان از تیز بودن همه ابزارها کمک کندتیزی، میتیزی، می

   با طولبا طول  ییهایهایزردرنگ برای قیچیزردرنگ برای قیچیتست تیزی تست تیزی  

  (. (. طول کلی قیچیطول کلی قیچی))شود شود استفاده میاستفاده میتر تر و طول کوتاهو طول کوتاه  ((مترمترسانتیسانتی  1111//55))اینچ اینچ   44//55

  هم قابل استفاده است، مگرهم قابل استفاده است، مگر  های الپاروسکوپیهای الپاروسکوپیتست تیزی زردرنگ برای قیچیتست تیزی زردرنگ برای قیچی  

    ..شده باشدشده باشددیگری دیگری توصیه توصیه   الپاروسکوپیالپاروسکوپی  ((IIFFUU))این که در روش استفاده این که در روش استفاده 
  

   ی با طولی با طولییهاهاقرمزرنگ برای قیچیقرمزرنگ برای قیچیتست تیزی تست تیزی  

  . . شودشوداستفاده میاستفاده می( ( مترمترسانتیسانتی  1111//55))اینچ اینچ   44//55از از   بیشتربیشتر
  

  . . الزم پوشیده شودالزم پوشیده شود( ( PPPPEE))به منظور ایمنی، الزم است ابتدا وسایل محافظت فردی به منظور ایمنی، الزم است ابتدا وسایل محافظت فردی   ((11

  بررسی نمایید کهبررسی نمایید که( ( یا تجهیزات مشابه بازرسی ابزاریا تجهیزات مشابه بازرسی ابزار))بین چراغدار بین چراغدار قیچی را زیر ذرهقیچی را زیر ذره  ((22

  . . سالم و کامل باشد؛ قیچی خراب باید ابتدا تعمیر شودسالم و کامل باشد؛ قیچی خراب باید ابتدا تعمیر شود
  

  ..مثال از رول تست تیزی زرد یا قرمز، مقداری باز شودمثال از رول تست تیزی زرد یا قرمز، مقداری باز شود. . دسترس قرار گیرددسترس قرار گیردنوع درست تست تیزی انتخاب شود و مقدار الزم در نوع درست تست تیزی انتخاب شود و مقدار الزم در   ((33

  ددباشباش  بندیبندیباید پیش از مرحله بستهباید پیش از مرحله بستهاجرای آن اجرای آن گیرد، گیرد، در صورتی که این آزمون در بخش استریل مرکزی انجام میدر صورتی که این آزمون در بخش استریل مرکزی انجام می . .  
  

  زمانی که از قیچیزمانی که از قیچیالزم است کاربر دقیقا قیچی را شبیـه به الزم است کاربر دقیقا قیچی را شبیـه به   ((44

  . . شود در دست بگیردشود در دست بگیرداستفاده میاستفاده می

  قیچی با استفاده از انگشت شست دست راست و انگشتقیچی با استفاده از انگشت شست دست راست و انگشت  

  ..وسط یا انگشت حلقه گرفته شودوسط یا انگشت حلقه گرفته شود
  

  باید تست شود،باید تست شود،( ( شودشودکه عمال استفاده میکه عمال استفاده می))تقریبا نیمی از تیغه قیچی تقریبا نیمی از تیغه قیچی   ((55

  تست تیزی درتست تیزی در. . مه تیغه تا نوک قیچی انجام دهیدمه تیغه تا نوک قیچی انجام دهیدپس برش را از نیپس برش را از نی

  ..انتهای تیغه قیچی قرار داده نشودانتهای تیغه قیچی قرار داده نشود
  

  . . بار آزمون شود، یعنی دوبار متوالی برش انجام شودبار آزمون شود، یعنی دوبار متوالی برش انجام شود  33یا یا   22برای اطمینان بهتر است هر قیچی دست کم برای اطمینان بهتر است هر قیچی دست کم   ((66

نیاز به نیاز به ""لیبل لیبل . . قیچی نیاز به تعمیر یا تیزکردن داردقیچی نیاز به تعمیر یا تیزکردن دارددهد، دهد، کند و برش به نرمی و آسانی رخ نمیکند و برش به نرمی و آسانی رخ نمیاگر در زمان برش، تست تیزی گیر میاگر در زمان برش، تست تیزی گیر می  ((77
  کنیدکنید  جایگزینجایگزینست ست   آنآن  از دور خارج نمایید و قیچی سالم دیگری با همان مشخصات را دراز دور خارج نمایید و قیچی سالم دیگری با همان مشخصات را دربه آن بزنید و قیچی را به آن بزنید و قیچی را   ""تعمیر یا تیزکردنتعمیر یا تیزکردن

  (. (. بر اساس پروتکل مرکز باید انجام گیردبر اساس پروتکل مرکز باید انجام گیردجابجایی جابجایی این این ))

   های مختلف نیاز به مهارت و تجربه کافی دارد و این کار باید بر عهده شرکتی با توان کافی گذاشته شودهای مختلف نیاز به مهارت و تجربه کافی دارد و این کار باید بر عهده شرکتی با توان کافی گذاشته شودکه تیزکردن قیچیکه تیزکردن قیچیباید دقت کرد باید دقت کرد..  

   ،از محصول مربوطه استفاده نماییداز محصول مربوطه استفاده نمایید... ... برای تست تیزی ابزارهای دیگر مانند کورت، رانژور کریسون، استئوتوم، استخوان بر، چیزل، پانچ آرتروسکوپی، برای تست تیزی ابزارهای دیگر مانند کورت، رانژور کریسون، استئوتوم، استخوان بر، چیزل، پانچ آرتروسکوپی . .    
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