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موجود بیمارستانی انواع کلی استریالیزرهاي بخار نامه ـگاهشماره در این 

  .دشوبه اختصار مرور می در بازار

  

هاي استریل روش ترینقدیمی بخار اشباع تحت فشار یکی ازدانید که می

جایی که این روش از آن. کردن وسایل پزشکی در مراکز درمانی است

آید که روشی ساده و کامال هاي زیادي وجود داشته است، به نظر میسال

ار آب از بین ـها در معرض بخريـهاي باکتبیشتر گونه. شده استدرك

بخار آب ) چگالش(با سرعتی مناسب با کمک کندانس  ي الزمروند و دمامی

  .آیدها و سطوح به دست میبر روي دیواره

بودن هر نوع فرآیند استریلیزاسیون، بستگی کاملی به موفق  به هر حال

وسایل پیش از استریلیزاسیون، ) بار میکروبی(ها کاهش و حذف باکتري

انتخاب صحیح پارامترهاي وسایل براي انجام استریلیزاسیون، سازي آماده

استریلیزاسیون، و روش درست براي حفظ استریلیتی وسایل تا زمان 

این چهار فاز همگی به هم مرتبط هستند و براي ایجاد و حفظ . استفاده دارد

   .یک محصول استریل، هر یک باید به طور کامل به انجام رسیده باشند

Steam Sterilization 
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گوید استریالیزر بخار می) CDC )Centers for Disease Control and Preventionآژانس 

یا  High-Speed Pre-Vacuumیا همان ثقلی و  Gravity Displacement: دو نوع کلی دارد

تر است و در نوع ثقلی، بخار از بخار از هوا سبک. )Highvacsمعروف به ( همان پیش خال

وا قرار ـتر بودن باالي هبکـل سیـون به دلـشود و چها یا باالي چمبر تزریق میکناره

در نوع . راندگیرد، هوا را از راه خروجی یا تهویه در پایین چمبر به بیرون چمبر میمی

البته در حال (شود داراي پمپ خال، خروج هوا با کمک قدرت مکش این پمپ انجام می

  ).حاضر دو نوع مکانیسم وجود دارد که گفته خواهد شد

ج کرد؟ وجود هوا در چمبر و یا محبوس بودن هوا در وسایل داخل چرا هوا را باید خار

 کندمشکل میو تماس بخار با سطوح وسایل در چمبر ، کار را براي نفوذ بخار چمبر

  ).شودی و سطح داخلی هر وسیله میسطوح شامل سطح خارج(

 ،فاز اول. شوداز سه مرحله کلی تشکیل میاستریالیزر بخار کاري یک چرخه  یک

طی کردن  ،سازي و رسیدن به پارامترهاي تنظیم شده فشار، دما و بخار؛ فاز دومآماده

برگشتن فشار  ،زمان تنظیم شده در حالی که پارامترهاي دیگر ثابت هستند؛ فاز سوم

شدن تواند شامل خشک و خنکاست که می) فشار شدنهم(چمبر به فشار اولیه محیط 

یا  Post Vacuumتریالیزرهاي داراي پمپ خال به عنوان فاز سوم در اس(نیز باشد  وسایل

کردن وسایل داخل چمبر با خنکخشک و خال است که عمل خروج بخار و  -همان پس

در فاز ) Exhaust(کردن مایعات، تخلیه براي استریل ).شودکمک پمپ خال انجام می

مایعات استفاده  براي مایعات باید حتما از سیکل. شودسوم با سرعت کمتري انجام می

  ).، سیکل مایعات یک سیکل ثقلی استهر نوع استریالیزر بخار که باشد(کرد 

Types 
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دو نوع استریالیزر بخار وجود دارد؛ یکی نوع ثقلی و دیگري گوید می AAMIانجمن

Dynamic-Air-Removal  یکی خروج هوا را با : شودمیشامل دو نوع خود که است

و یکی با استفاده از یک ) Pre Vacuum(دهد بخار انجام میاستفاده از ایجاد خال و فشار 

). Steam-Flush Pressure-Pulse (SFPP) Cycle(سري تزریق ناگهانی و پرفشار بخار 

توان گفت یک اتوکالو بخار پیش خال از یک اتوکالو بخار ثقلی بهتر است، چرا که نمی

دن وسایلی چون مایعات و وع ثقلی به هر حال کاربردهاي خود را در استریل کرـن

) در یک سیکل مشابه(البته الزم است گفته شود زمان کلی سیکل . هاي کشت داردمحیط

تر و بهتر هوا، زمان کمتر در تر است، و این به دلیل تخلیه سریعخال کوتاهدر نوع پیش

  . کردن استدماي تنظیم شده براي استریلیزاسیون، و کمک پمپ خال در فاز خشک

در و فرآیند یک روش کار یا سریع، Flash یا  Immediate Useدقت کنید سیکل 

خال ممکن طور که یک استریالیزر پیشهمان. استریل کردن است نه یک نوع استریالیزر

 .است برنامه سیکل نوع ثقلی را هم داشته باشد

دو نوع کلی استریالیزر . بندي دیگر از لحاظ اندازه استریالیزر بخار استیک تقسیم

گوید استریالیزري با حجم چمبر می EN 13060استاندارد . کوچک و بزرگ وجود دارد

است و استریالیزري با حجم ) Small(لیتر، یک استریالیزر بخار کوچک 60کوچکتر از 

توضیح  EN 285نرم . خواهد بود) Big(بزرگ تر، یک استریالیزر بخار ـلی60ش از ـبی

متر، و میلی600متر، طول میلی300لیتري با ارتفاع  54دهد که یک ماژول استاندارد می

  . دهدلیتر را به دست می60گیري، عدد لیتر فضاي جاي 6متر به اضافه میلی300عرض 

 هاياستریالیزر زنی از دیدگاه دیگري) EN: European Norm(استاندارد و نرم اروپا 

با توجه به نوع وسایل قابل  ).EN 13060(کند بندي میتقسیمها را هاي آنلو سیکبخار 
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تواند سیکل استریلیزاسیون می. شودبندي انجام میسیکل این تقسیم استریل در هر نوع

  . باشد Bیا  N ،Sیکی از سه نوع کالس 

بدون یا  Noneیا یا برهنه  Nakedتوان براي استریل کردن وسایل را می Nکالس 

از آن جایی که . استفاده کرد )Non-Wrapped and Non-Hollow( جامدتوپر پوشش و 

بندي در استریلیزاسیون براي نگهداري استریلیتی وسایل تا زمان استفاده پوشش و بسته

 شوند را باید فوري استفاده کرد، مگر این کهاست، وسایلی که بدون پوشش استریل می

  . ها ایجاد شده باشدشرایط خاصی براي انبارش و حمل آن

این معنا  یا خاص و ویژه است، به Specialیا  Specifiedبه عنوان یک سیکل  Sکالس 

که سازنده استریالیزر باید تعیین کند چه وسایلی در آن استریالیزر بخار قابل استریل 

چه در یک فرآیند البته هر آن. کردن هست و چه وسایلی قابل استریل کردن نیست

یعنی همان وسایل جامد توپر بدون ( قابل استریل کردن باشد Nاستریلیزاسیون کالس 

عالوه بر  Sسیکل کالس  .نیز قابل استریل کردن خواهد بود S، در یک کالس )پوشش

وسایل : ها، دست کم باید قابلیت استریل کردن یکی از این موارد را داشته باشداین

، B، وسایل توخالی نوع Aدار، وسایل توخالی نوع متخلخل، وسایل کوچک خلل و فرج

  .وسایل تک پوشش، و وسایل چندپوشش

رساند که یک استریالیزر است این مفهوم را می Bigکه برگرفته از کلمه  Bکالس 

 دار، بدون پوشش، توخالیبندي شده یا پوششبخار بزرگ قادر است وسایل از نوع بسته

کردن در ، توپر، متخلخل و غیرمتخلخل، و در کل تمام وسایل قابل استریلBو  Aنوع 

را  Nو  Sهاي کالس قابلیت Bاین کالس . ل کندیک فرآیند استریلیزاسیون بخار را استری

گرچه تعریف این کالس براي استریالیزر بزرگ است، اما یک  .تواند داشته باشدهم می

هاي الزم، در صورت داشتن ویژگیتواند استریالیزر بخار کوچک و رومیزي هم می

  .داشته باشدرا  Bقابلیت انجام یک سیکل کالس 
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. کنیمدار بررسی میرا با توجه به وسایل توخالی و لومن حال تعریف این سه کالس

 B، توخالی نوع )Non-Hollow(غیر توخالی و یا توپر: وسایل از این دید، سه نوع هستند

)Hollow Type-B( ، توخالی نوعA )Hollow Type-A( . این تعریف بر اساس شکلی از

غیر . کندمشخص میاست و نسبت طول لوله به قطر دهانه لوله، نوع وسیله را  لوله

نسبت طول  Bاست؛ نوع  1 عدد است که نسبت طول به قطر حفره کمتر ازتوخالی، وسیله

کردن است، ترین نوع براي استریلکه سخت Aاست؛ در نوع  5تا  1به قطرش بین 

تر از عدد البته واضح است که بزرگ(ود خواهد ب 5تر از عدد نسبت طول به قطر بزرگ

ها در حالتی است که فقط یک سر لوله باز باشد؛ اگر دو این اعداد و نسبت). هم هست 1

  .تواند باشدهاي باال می، دو برابر نسبت)طول به قطر( سر لوله باز باشد، طول و نسبت

  :شده استاز این سه نوع وسایل آورده هایی جا نمونهدر این

  

  

  

  

  

  

  

    

را سازنده  Aالبته مراقب باید بود که بیشترین طول وسیله توخالی قابل استریل نوع 

   .هاي مستند آن باید تعیین کندآن استریالیزر و گزارش

استریالیزر  سیکل هاي مختلفکالسفشار -زمان-مروري بر نمودار دمادر صفحه بعد 

  .کنیمبخار می

  

 

طول

قطر
=
30

50
= 0.6 < 1 

 

طول

قطر
=
10

10
= 1 ≥ 1 

 

طول

قطر
=
120

10
= 12 > 5 

 Aتوخالی نوع  Bتوخالی نوع  غیرتوخالی
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داخل ودي فشار ـاي زمان است و محور عمـی گویـور افقـمودار، محـدر این دو ن

توان از محور عمودي کمک دهد؛ گرچه براي توضیح کلی دما هم میرا نشان میمبر چ

در شکل سمت . نقطه صفر نمودار، فشار محیط و اولیه است و زمان آغاز سیکل. گرفت

دهد، براي خارج کردن هواي داخل چمبر و هواي را نشان می Nچپ که یک کالس 

هاي فشار و دما با ورود بخار از باال یا کناره. داخل وسایل، از پمپ خال استفاده نشده است

خار پرتر ـمبر از بـرود و به دلیل وزن کمتر بخار نسبت به هوا، هر چه چباال می چمبر

 گرچه. شودشود، هوا جاي کمتري خواهد داشت و در نتیجه از پایین چمبر خارج میمی

ولی  در مرحله تخلیه هوا رسم شده است، در این نمودار، نوساناتی فرضی براي فشار

 100خروجی هواي چمبر تا دماي حدود مسیر بخار،  معموال در عمل، همزمان با ورود

مبر ـروجی چـخمحل ا در ـسگر دمـط حـاین دما توس(ماند گراد باز میدرجه سانتی

بخار ادامه دارد، فرض بر این است که تا  ایجاد یا تزریقطور که و همان) شودخوانده می

چمبر و وسایل خارج گراد، تمام هواي داخل درجه سانتی 100رسیدن دماي چمبر به 

) Heating(کردن شود و سیکل وارد فاز گرمپس در آن دما خروجی بسته می. شودمی

رود تا به دماي باالرفتن فشار، دما هم باال میایجاد یا تزریق بخار بیشتر و با . شودمی

شود و در سپري می دماشده در آن زمان تنظیمسپس . شده براي آن سیکل برسدتنظیم

، هم کار )Exhaust(با استفاده از فن یا ورود هواي فیلترشده به داخل چمبر  نهایت
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در مورد . فشارشدن چمبر با محیط اطرافشود و هم همکردن انجام میخشک و خنک

براي تخلیه هوا، هواي داخل چمبر و  ، پمپ خالنمودار سمت راست Bسیکل کالس 

هاي دیگر چمبر در این لحظات روجیها و خکند و چون تمام وروديوسایل را مکش می

پمپ شده، با رسیدن میزان خال به میزان تنظیم. آیدبسته هستند، فشار چمبر پایین می

چون چمبر در فشار . شوداین بار بخار به داخل چمبر تزریق میایستد و خال از کار می

خار، فشار چمبر با ورود ب. تر و کاراتر خواهد بودخال است، نفوذ بخار در وسایل، سریع

دوباره شود و تزریق بخار متوقف میشده، رود و با رسیدن فشار به فشار تنظیمباال می

خال سطح ، فشار را به )و هوا(کردن بخار زمان با خارجکند و همپمپ خال آغاز به کار می

شود هربار درصد یا بخش فرض بر این است که تکرار این مکانیسم، باعث می. بردمی

)Fraction ( هواي داخل چمبر و وسایل کمتر و کمتر شود)کرار ـار تـه بـتوصیه بر س

ال ـ، پمپ خ)Air Removal(شده مراحل تخلیه هوا س از طی شدن تعداد تنظیمـپ). تـاس

مرحله . بردباال می Nایستد و تزریق بخار، فشار و دما را به مانند کالس از کار می

پس از طی شدن زمان شود و انجام می Nمانند کالس لحاظ روش استریلیزاسیون نیز به 

شود و با تخلیه کامل شده براي استریلیزاسیون، پمپ خال دوباره وارد عمل میتنظیم

چمبر در . دهدانجام می Nکردن را کاراتر از یک کالس بخار، مرحله خشک و خنک

وند ـتر شایل خنکـند تا وسک، زمانی را در فشار خال طی میBکن در کالس مرحله خشک

شود و در فشاري با ورود هواي فیلترشده به داخل چمبر انجام میس فاز همـو سپ

و نوع مکانیسم تخلیه هوا بستگی به  Sنمودار کاري کالس . تواند باز شوددستگاه می

  . تواند مرکزي نیز باشدها میتولید بخار در هر یک از این کالس .سازنده آن دارد

  

  

ممکن است صل به آن ـیسات متـیا تاسخار ـزر بـشکالتی که در استریالیمبرخی از 

  ):صرفا جهت اطالعات عمومی(تواند باشد شامل این موارد می د،وجود بیایبه

Malfunctions 
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 کمیت یا کیفیت پایین بخار: 

 یا عدم وجود شیر  طرفه تخلیه واشکال در شیر یک/ هاي بخاربندي نامناسب لولهعایق: بخار خیس

 وجود آب زیاد در بخار تولیدشده در مولد بخار/ تماس بخار با وسایل سرد/ طرفه تخلیهیک

 یک دمافشار بخار براي پایین بودن / گرم شدن نامناسب چمبر: بودن بیش از حد بخار داغ /

 اشکال در شیر کنترلی بخار یا شیر کنترلی فشارشکن/ کاهش شدید فشار بخار

  کشی نوسان و ناپایداري در فشار بخار ناشی از گرفتگی فیلتر، لوله: مشکالت بخاردیگر

گرها و کنترلرهاي فشار خارج از حس/ بخار از مولد بخار مصرف بیش از حدتقاضا و اي یا غیرحرفه

گرفتگی در لوله تخلیه چمبر و / گرفتگی در صافی مسیر بخار/ هاي بخارگرفتگی در لوله/ تنظیم

 هااشکال در شیر برقی / یا توري آنصافی 

 تخلیه ناکافی هوا 

 گرفتگی / گرفتگی در لوله تخلیه چمبر و صافی یا توري آن/ مقدار یا عمق ناکافی خال

نشتی در دیگر / نشتی ناشی از اشکال در واشر الستیکی دور در/ در مجراي هواکش

/ فشار پایین بخار/ یمشیرهاي کنترلی معیوب، بلوك شده، یا خارج از تنظ/ نقاط چمبر

حبس هوا / گرفتگی در صافی آب ورودي/ فشار پایین آب ورودي/ دماي باالي آب

 نادرست بودن پارامترهاي سیکل براي وسایل داخل چمبر/ توسط وسایل داخل چمبر

 ناکافی بودن دماي سیکل 
 شدن براي وسایل و والنی شدن زمان گرمـط/ گرهاي دماخارج از تنظیم بودن حس

گرفتگی در لوله تخلیه چمبر و صافی یا توري / )تاخیر زمانی در دما(هاي بزرگ پک
اي یا کشی غیرحرفهنوسان و ناپایداري در فشار بخار ناشی از گرفتگی فیلتر، لوله/ آن

ناپذیر در لوله بخار حضور گازهاي چگال/ تقاضا و مصرف بیش از حد بخار از مولد بخار
 گرفتگی در صافی ورودي بخار/ ر وروديفشار ناکافی بخا/ و وسایل

 زمان نامناسب در دماي خاص 
 نادرست بودن پارامترهاي سیکل براي وسایل داخل / اشکال در تایمر کنترلی دستگاه

زمان رسیدن به دماي / هاها و مجموع آنبیش از حد بودن وسایل و پک/ چمبر
گراد در درجه سانتی 135تا  132دقیقه براي دماي  5/1استریلیزاسیون در کمتر از 

  یک سیکل ثقلی

کیفیت انجام و نتایج تمام مراحل یا فازها از . ترین حلقه آن استالزم به ذکر است همیشه استحکام یک زنجیر به اندازه ضعیف   

بندي، چینش و استریلیزاسیون، سازي، شستشو، ضدعفونی، بستهزمان تحویل وسایل آلوده به بخش استریل مرکزي، پاك

- اندن وسایل تا لحظه استفاده، همگی حلقهـفاده، رسـل استـنقل تا مح ومونیتورینگ و بازرسی در مراحل الزم، انبارش، تحویل، حمل

  .ترین مرحله کار شما خواهد بوداعتبار استریلیزاسیون شما، حداکثر به اندازه ضعیف. هاي زنجیر استریلیزاسیون هستند

در صورتی که براي مرکز درمانی خود، . را دانلود و چاپ کنید 2مان آرتا سالمت، پوستر شماره از بخش دانلود صفحه اینترنتی 

 .نیاز دارید، لطفا با ما تماس بگیرید A3پوسترهاي رایگان را به شکل چاپ شده در قطع 
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  مشاهدهمشاهده

هاي موجود بر روي استریالیزر بخار خود ببینید آیا سازنده از روي برنامه

  به نوع وسایل توخالی قابل استریل و یا کالس سیکل کرده است؟ اياشاره

  اندیشهاندیشه

پزشکی از نوع توخالی با توجه به طول ابزار و قطر شما براي ابزار دندان

  کنید؟توصیه می را فرآیند استریلیزاسیون بخار ی ازها، چه نوعدهانه آن

  شماره بعديشماره بعدي

بندي و انبارش در مرتبط با بستهدر شماره بعدي مروري بر موارد 

  .استریلیزاسیون خواهیم داشت
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پیشنهاد پاسخ به بخش اندیشه، براي دریافت منابع، طرح ایراد و پرسش، 

ها با این براي بررسی موضوعات مورد عالقه شما و موارد مرتبط با گاهنامه

  news@marsimex.com    :آدرس ایمیل مکاتبه کنید

با فرمت  هاي پیشینو آرشـیو شماره نامهـگاهـکی این نسخه الکترونی

pdf قابل دسترسی هستندشرکت سایت در بخش دانلود وب.  

فرد هاي بعدي گاهنامه به اطالع در صورتی که تمـایل دارید انتشار شماره

یا ) news@marsimex.comبه آدرس (برسد، براي ما ایـمیل  جدیدي

ارسال کنید و یا با ما از طریق ) 02188106063به شماره (اس اماس

    .تلفن تماس بگیرید

  مـان آرتـــــــــــــــا سالمـــــــــــــــتمـان آرتـــــــــــــــا سالمـــــــــــــــت

8طبقه  493 تهران خ شریعتی باالتر از بهارشیراز پ  

021-88106063تلفکــــــــــــــس   
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