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با  استریلیزاسیونموارد مربوط به اي از گزیده ،نامهـگاهشماره در این 

  .دشوبه اختصار مرور میو ایمنی آن اکساید استفاده از گاز اتیلن

  

در سال  )CDC )Centers for Disease Control and Prevention آژانس

از  EO یا EtO یا ETOیا ) Ethylene oxide(گوید اتیلن اکساید یم 2008

، براي وسایل کنندهاي به عنوان عامل استریلبه شکل گسترده 1950سال 

به عنوان  CFCبه دلیل وجود . شوداستفاده می حساس به رطوبت و حرارت

اکساید و به دلیل الزامی شدن وجود عامل پایدارکننده به همراه گاز اتیلن

در دستگاه استریالیزر، از  اکسایدمانده اتیلنکننده براي باقییک حذف

هاي نوین استریلیزاسیون در کارشناسان به فکر ابداع روش 1995سال 

اکنون روانه  FDAکه  اکسایدیلنـات هايزرـاستریالی. دماي پایین افتادند

اکساید به همراه اکساید یا اتیلندرصد اتیلن100کند از بازار می

فاده ـاست HCFCا ـسیدکربن و یـاکمانند دي CFCهایی به جز پایدارکننده

، بر اساس الزام سازمان محیط زیست 2015از ابتداي سال  گرچه .کنندمی

  .شودمیممنوع  HCFCایاالت متحده، فروش و استفاده از محصوالت با پایه 

  

EO GAS 
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. باشدرنگ و سمی است که قابل اشتعال و انفجار میاکساید خالص، گازي بیاتیلن

چهار . دهنداکساید را کاهش میمیزان قابلیت اشتعال اتیلن HCFCو یا  CO2وجود 

 اکساید، غلظت گازلیزاسیون با استفاده از گاز اتیلنـپارامتر ضروري در استری

تا  450از از ـظت گـغل. ، دما، رطوبت نسبی، و زمان هستنداکسایداتیلن

تا  40نسبی از گراد، رطوبت درجه سانتی63تا  37گرم در لیتر، دما بین میلی1200

ساعت در معرض قراردادن براي این نوع استریلیزاسیون 6تا  1درصد، و زمان 80

تواند زمان اکساید و دماي بیشتر، میدر یک محدوده، غلظت بیشتر اتیلن. الزم است

   .استریلیزاسیون را کاهش دهد

که  Occupational Safety and Health Administrationیا همان  OSHA آژانس

 EOدر معرض قابل قبول بخشی از وزارت کار ایاالت متحده است، بیشترین میزان 

تعیین کرده  1ppmساعت کار در هفته 40ساعت کار روزانه و 8قرارگرفتن را براي 

). باشد EOتواند به این معنی که یک قسمت از یک میلیون قسمت هوا، می(است 

باید محدود به وسایلی شود که حساس به اکساید استریل کردن با استفاده از اتیلن

مایعات، پودرها، و . اکساید باشنددماي باال و رطوبت هستند و سازگار با اتیلن

در این نوع استریالیزر معموال . ها را نباید با این سیستم استریل کردروغن

سازي و نسبی در زمان آمادهرطوبت. ها وجود نداردمحدودیت طول و قطر لومن

قطرات موجود بر روي وسایل . درصد باشد60تا  35بندي کردن وسایل باید بسته

وسایل متخلخل نباید با استفاده از . بندي خشک یا پاك شوندباید پیش از بسته

EO Sterilization 
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ار کاهش ـت بسیـزان رطوبـهواي داغ فشرده خشک شوند، چرا که با این کار می

ها را براي از شود و آنها مییسمـانـه شدن میکروارگـباعث هیدراترطوبت . یابدمی

البته وجود قطرات آب بر روي . کندتر میاکساید آمادهبین رفتن توسط اتیلن

اکساید وسایل مطلوب نیست، چرا که قطرات باعث جلوگیري از نفوذ و تماس اتیلن

در اکسایدي که با میکروارگانیسم شود یا غلظت اتیلنها میبا میکروارگانیسم

رطوبت . کنددهد و استریلیزاسیون را دچار مشکل میکاهش می اس است راـتم

گلیکول از ترکیب اتیلن. شودگلیکول میچنین باعث تولید اتیلنبیش از اندازه هم

شود و در انتهاي سیکل با استفاده از هوادهی خارج اکساید با آب ایجاد میتیلنا

زمان هوادهی  ل شوند کهباید سعی شود که در هر سیکل، وسایلی استری. شودنمی

اگر فاز هوادهی در انتهاي سیکل در همان چمبر انجام . باهم یکسان است هاآن

شود، وسایل را باید در سبدهاي فلزي قرار داد تا در زمان جابجایی براي نمی

اکساید را جذب سبد فلزي اتیلن. ها تماسی نداشته باشدهوادهی، دست کاربر با پک

هایی اگر الزم است که به پک .پیش از هوادهی به آن دست زد توانکند و مینمی

مال ـرین احتـبیشت. اده شودـدست زده شود باید دستکش مخصوص استف

اکساید، در انتهاي سیکل و زمان بازکردن درب عرض اتیلنـن در مـرارگرفتـق

چنین هوادهی هست بسته به این که استریالیزر داراي فاز تخلیه و هم. دستگاه است

یا نه، و با توجه به توصیه سازنده استریالیزر، باید اقدامات الزم را در زمان بازکردن 

زدایی با استفاده از بخار برخی استریالیزرها داراي فاز سم. درب دستگاه انجام داد

ها هم الزم است دستورات سازنده در زمان آب در فشار پایین هستند، در آن
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شده به براي بردن وسایل استریل. نشده اجرا شودشده و کاملقفهاي متوسیکل

هل دادن . قسمت هوادهی الزم است که گاري یا ترالی کشیده شود و هل داده نشود

شود کاربر در معرض هوایی قرار بگیرد که از روي وسایل به سمت ترالی باعث می

از چمبر در انتهاي کار  تواند فاز تخلیه گازمی EOاستریالیزر . او در جریان است

)Purge(زدایی ، قابلیت هوادهی در همان چمبر استریل کردن، فاز سم

)Detoxification(هاي مخصوص براي هوادهی باید کابینت. ، و پمپ خال داشته باشد

شده، جریان هواي دماي کنترلشده، اندازه الزم براي وسایل استریلاین کار با 

وجود و با تعداد مشخص تبادل هوا در ساعت فیلترشده شده، و تبادل هواي کنترل

اي و فلزي وسایل شیشه. هوادهی در هواي آزاد قابل قبول نیست. داشته باشد

براي تعیین . بندي، نیازي به هوادهی ندارندغیرمتخلخل بدون پوشش و بسته

و سازندگان وسایل  بنديتوصیه سازنده مواد بستهمشخصات و زمان هوادهی، 

 کنار توصیه سازنده استریالیزر و سازنده سیستم هوادهیهم باید در  شدهاستریل

ترین زمان را اي باشد که طوالنیزمان هوادهی باید بر اساس وسیله. مدنظر باشد

شود، البته تر میهرچه دما در هوادهی باالتر باشد، زمان هوادهی کوتاه. الزم دارد

ساس توصیه سازنده سیستم هوادهی و بر اساس تحمل دمایی وسایل دما باید بر ا

شود، باید بندي ثانویه یا ضدگردوغبار استفاده میاگر از بسته. شده باشداستریل

بندي ثانویه انجام شود، و شدن وسایل پس از هوادهی این بستهپس از خنک

. تمیز داشته باشد دهد باید دستان خشک وبندي را انجام میکاربري که این بسته

. پیش از هر سیکل باید الستیک درب استریالیزر و درب هوادهی بازدید شود
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آزمون . روزانه هم باید توري تخلیه چمبر، داخل چمبر و سطوح بیرونی بازدید شود

کنند و چه بت کار میـهایی که در فشار مثچه آن EOنشتی براي استریالیزرهاي 

باید بر اساس توصیه  ،کنندکار می) داراي پمپ خال(هایی که در فشار منفی آن

د ـگاه، بایـده دستـهاي سازنبر اساس توصیه. سازنده و الزامات انجام شود

  . اي و پیشگیرانه و کالیبراسیون انجام شودهاي دورهنگهداري

  

  

ها باید در فضایی تحت کنترل قرار اکساید و هوادهندهتمام استریالیزرهاي اتیلن

فرآیند . هاي کاري جدا استاز دیگر بخشداده شوند که به طور فیزیکی نیز 

اکساید بالقوه خطرناك است، باید کاربران آن آموزش استریلیزاسیون با گاز اتیلن

باید تابلوهاي . مرتبط کافی دیده باشند و وسایل پایش در محیط وجود داشته باشد

مانند خطر اتیلن اکساید؛ خطر سرطان؛ فقط ورود پرسنل (محل موجود باشد  الزم در

وجود سیستم تهویه براي کاهش ...). مجاز؛ نیاز به ماسک و پوشش مخصوص؛ 

مانده یا نشت کرده الزم است تا در معرض قرار گرفتن اکساید باقیغلظت اتیلن

باید بین محل  ،و تهویهفاصله کافی با توجه به تجهیزات . پرسنل به حداقل برسد

تجهیزات ایمنی فردي براي . تا محل امن کار پرسنل باشد ،استریالیزر و هوادهی آن

افراد غیرمرتبط باید با استفاده از پارتیشن . شرایط اورژانسی باید در دسترس باشد

یا هر روش بندي کف زمین، ها، نواررنگی کف زمین، رنگثابت یا متحرك، عالمت

در فضاي کامال نزدیک به استریالیزر و سیستم . دور نگه داشته شوندمناسب دیگر 

Design Considerations 
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اکساید را به خود بگیرند اي انبار کرد، ممکن است وسایل، اتیلنهوادهی نباید وسیله

دماي کلی فضاي . اکساید قرار بدهندو در زمان برداشتن، پرسنل را در معرض اتیلن

، در 18تا  16زدایی کثیف یا آلودگیگراد، قسمت درجه سانتی 23تا  20کاري بین 

قسمت ، )یا بر اساس توصیه سازنده دستگاه( 29تا  24قسمت استریالیزرها 

تواند ها، و اتاق کمدها میها، دوشاستریل یا انبارش و فضاهاي پرسنلی مانند توالت

نسبی باید رطوبت. دما باید پایش و ثبت روزانه شود. گراد باشددرجه سانتی 24تا 

  . درصد بیشتر نباشد70درصد باشد و در قسمت انبارش از  60تا  30ین ب

ها، و اگزوز فن، بنديشامل هود خروجی، کانال) local( یا موضعی تهویه محلی

کارایی تهویه محلی . کندآلودگی را پیش از آن که پخش شوند، گرفتار و کنترل می

مکان هود، الگوي جریان هوا بین ابعاد هود، طراحی و : کندرا این موارد تعیین می

گرفتن آلودگی توسط  نقطه مورد کنترل و هود، نرخ و سرعت جریان هود، سرعت

. هاي طراحی سیستمهود و سرعت جریان هوا در اطراف منابع آلودگی، ویژگی

فضاي چسبیده به در بازشونده دستگاه، : توان تهویه محلی انجام دادنقاطی که می

، محل باالي لوله تخلیه در استریالیزرهایی )در صورت وجود(محل شیر فشارشکن 

اکساید، اتصال سیلندر گاز اتیلن) هاي(کنند، محل شور تخلیه میکه به تخلیه کف

به دلیل ممکن بودن نشت گاز از الستیک . محدوده هواکش سیستم هوادهی دستگاه

کارکردن  یا واشر دور درب دستگاه، باید تهویه درب دستگاه در کل زمان

اکساید، فن در صورت استفاده از مخلوط قابل اشتعال اتیلن. استریالیزر روشن باشد

زند، هود هم باید به لحاظ الکتریکی اتصال زمین نباید از نوعی باشد که جرقه می
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هاي خروجی ها و جهت باد غالب، باید کانالبا توجه به محل ساختمان. شده باشد

اي باشد که از نقطه دورمتر 6/7کم دست اينقطهباید در ها نصب شود و انتهاي آن

هاي آالرم براي سیستم تهویه وجود داشته باید سیستم. شودهوا وارد ساختمان می

تهویه . باشد که هر زمان نقصی در سیستم ایجاد شد، وجود مشکل را اعالم کند

. عت باشدبار در سا10کم عمومی محل استریالیزر و سیستم هوادهی باید دست

ویه ـاکساید تا حدود مجاز باشد، تهتهویه عمومی نباید تنها عامل کاهش غلظت اتیلن

هاي دوره دروضعیت تهویه باید . اي و کاربري درست هم الزم استمحلی یا نقطه

شوي وجود چشم. تر از ساالنه توسط افراد متخصص و مجاز بررسی شودکوتاه

زم است، البته نباید در محل قرارگرفتن هاي اورژانسی المناسب براي زمان

اکساید باید بر اساس قوانین ملی و خارج کردن و تخلیه اتیلن. استریالیزر باشد

اکساید را در گرچه دریچه تهویه نباید طوري باشد که گاز اتیلن. اي باشدمنطقه

آزاد ساختمان یا محل عبور و مرور افراد آزاد کند، ولی نباید هم زیاد در هواي 

ها در کشی شده باشد، چرا که بخارآب موجود در چمبر در زمان عبور از کانالکانال

از هوا  EOدر ضمن . کندزند و خروج گاز را مشکل میصورت سردبودن هوا یخ می

ها سرد شود به تر است و اگر در طول کانالتر، سنگیندر دماي اتاق یا دماي پایین

نان استریالیزر که در شرایط خاص و در زمان باال اطمی شیر. شودخوبی خارج نمی

. کند، باید داراي سیستم تهویه باشدرفتن بیش از حد فشار در دستگاه عمل می

مدت و بلندمدت گاز کاربران باید آموزش و آگاهی کافی در مورد تاثیرات کوتاه

هداري ـنگ. در صورت در معرض قرارگرفتن را دریافت کنند ،اکسایداتیلن
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یعنی بر . اکساید باید با توجه به قابلیت اشتعال آن انجام شودهاي اتیلنرتریجکا

گیري شود و اگر تعداد زیاد است باید محل نگهداري ها تصمیماساس تعداد آن

گذشته باید بر اساس شده و تاریخهاي استفادهدور انداختن کاتریج. مناسب باشد

باید همان روش برخورد با  EOخالی  روش برخورد با سیلندرهاي. الزامات باشد

  . پیش از تحویل سیلندر، تست نشتی باید انجام شده باشد. سیلندرهاي پر باشد
  

  

  

فیزیکی، : نیز مونیتورینگ شامل سه قسمت است در این نوع استریلیزاسیون

سیکل، و ها، نمایشگرها، برگه چاپی فیزیکی شامل ثبات. شیمیایی، و بیولوژیکی

تاریخ و ساعت دستگاه را  ،کاربر باید پیش از استفاده از دستگاه. ها استگیج

 در پایان سیکل و پیش از خارج. کندبازدید کند و مطمئن شود که چاپگر کار می

استریالیزرهایی که . د برگه چاپی یا نمودار بررسی شودـل هم بایـردن وسایـک

اندیکاتور شیمیایی بیرونی یا . دنباید استفاده شون رند،کننده سیکل یا چاپگر نداثبت

external بنديبه شکل لیبل، چسب، کارت، و موجود در حاشیه برخی مواد بسته، 

هاي مورد فرآیند استریل قرارگرفته و نگرفته را بتوان فقط براي این است که پک

استفاده از کالس (باشد  5یا  4تواند نوع کالس اندیکاتور داخل هر پک می. تمیز داد

شود، پس از تولیدشدن و تعریف نمی EOدر حال حاضر در این متن براي  6

، این در حالی شود، در چنین متونی، استفاده از آن بررسی می6موجودشدن کالس 

براي استریلیزاسیون  6، و 5، 4است که در حال حاضر استفاده از هر سه کالس 

Monitoring 
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بسته به اطالعاتی است که  5یا  4استفاده از کالس ). در راهنماها آمده استبخار 

شود که اي از هر پک قرار داده میاندیکاتور داخلی در نقطه. خواهید بگیریدمی

ترین نقطه باشد، این نقطه ممکن است مرکز هندسی پک باشد سخت EOبراي نفوذ 

بودن فرآیند م میزان کشندهمستقیبه شکل اندیکاتور بیولوژیک، . یا نباشد

باسیلوس آترافئوس اسپور و باید حاوي  کندگیري میهاستریلیزاسیون را انداز

)Bacillus atrophaeus (و مطابق با استاندارد  باشدANSI/AAMI/ISO11138 . در

پک اگر تست ،باید استفاده شود PCDهر سیکل، اندیکاتور بیولوژیک در داخل 

پس از نقص در سیکل، ایراد و . بیولوژیک استفاده نشده استآماده تجاري 

در سیکل . استفاده کرد PCDتعمیرات کلی هم باید از اندیکاتور بیولوژیک داخل 

ها را حاوي ایمپلنت نیز باید تا مشخص شدن نتیجه اندیکاتور بیولوژیک، ایمپلنت

شامل غلظت  شوداشکاالت متداولی که با مونیتورینگ کشف می. قرنطینه کرد

ب فاز استریل، ـناسب، زمان نامناسـدماي نامافی، ـنسبی ناک ، رطوبتEOناکافی 

روتین براي هر سیکل  PCDیک . بندي نامناسب، و بارگذاري نامناسب استبسته

روش ساختن آن . باشد و هم توسط کاربر ساخته شود و آماده تواند هم تجاريمی

سرنگ خارج شود و یک اندیکاتور بیولوژیک یک پیستون ) 1: به این ترتیب است

گ باید ـدازه سرنـان. ودـدر درون سرنگ پالستیکی قرار داده ش) به شکل کامل(

شود، پیستون به قدر بزرگ باشد که وقتی پیستون درون سرنگ قرار داده میآن

اگر . باید باز باشد) سمت سوزن(انتهاي سرنگ . اندیکاتور بیولوژیک برخورد نکند

یکاتور بیولوژیک به شکل نواري باشد، جهت قراردادن آن اهمیت ندارد، اما اگر اند
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سوراخ دارد، باید سمت سوراخ  آن از نوعی است که داراي درپوش است و درپوش

سپس ) 2. باشد) سمت سوزن(درپوش اندیکاتور به سمت انتهاي باز سرنگ ) هاي(

درون حوله اتور شیمیایی سرنگ حاوي اندیکاتور بیولوژیک به همراه یک اندیک

ار و ـداراي ت(ته ـحوله باید تمیز و از نوع باف. شودو حوله تا می شودقرار داده می

تا 3باید حوله . درصد کتان باشد100متر، و سانتی 75در  45، در اندازه حدود )پود

حوله به همراه وسایل ) 3. الیه9تا بشود، یعنی در مجموع 3بشود و سپس دوباره 

یا در یک ) peel pack(پالستیکی -داخلش باید درون یک پوچ یا پاکت کاغذي

 استفاده PCDتمام وسایلی که براي این : نکته. پوشش بافته یا نبافته قرار داده شود

درجه 24تا  18(در دماي اتاق پیش از استفاده، ساعت 2کم شود باید دستمی

محل قراردادن . درصد نگهداري شده باشند35حداقل نسبی و رطوبت) گرادسانتی

ترین نقطه براي استریلیزاسیون اي از چمبر است که سختروتین در نقطه PCDاین 

ه باشد، این نقطه در مرکز بار یا اي را معرفی نکرداست، اگر سازنده دستگاه نقطه

در استریالیزر رومیزي اگر امکان قراردادن در مرکز . کل وسایل خواهد بودمرکز 

  . جلویی چمبر قرار دارند نیمهبار وجود ندارد، باید از نقاطی استفاده کرد که در 

  

  

  

    



 

 
 

12 

 V208: شماره

  93ماه آبان : تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

در انتهاي سیکل بر اساس رعایت . باید داراي الت نامبر سیکل هم باشد PCDاین 

، PCDبه جز این اندیکاتور بیولوژیک درون . برداشته شود PCDموارد ایمنی باید 

که انکوبه کردن یک اندیکاتور بیولوژیک از همان جعبه یا الت نامبر بدون این

تا صحت اسپورها، محیط کشت و  ،درون استریالیزر قرار داده شود، الزم است

شدن اندیکاتور بیولوژیک داخل در صورت مثبت. سی شده باشدانکوباسیون برر

PCD پس از انکوباسیون، باید بر اساس روش اجرایی عمل کرد .  

اندازي پس از نصب و راه. که تعریف شد، براي پایش روتین بود PCDاین 

استریالیزر، جابجایی آن، تغییر کلی در آن، نقص در کار استریالیزر، و تعمیرات 

بارمصرفی به هیچ وجه نباید از وسایل یک. دیگر استفاده کرد PCDکلی، باید از یک 

، PCDبراي ساختن این . استفاده کرد PCDکه استفاده شده است، براي ساختن 

شوند و قرار داده میتاشده شود، درون چهارحوله وسایلی که در ادامه تعریف می

شوند و نوار چسب الیه پوشش قرار داده می2ها درون سپس تمام بسته حوله

  .شودزده می هااکساید براي مهارکردن بسته به  پوششمخصوص اتیلن
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دو عدد سرنگ و دو عدد اندیکاتور بیولوژیک که  ←: PCDوسایل الزم براي این 

با شرایط همان (چهار عدد حوله  ←شوند؛ می اسمبلروتین  PCD سرنگ شبیه همان

هرکدام از (الیه 6تا، یعنی داراي 2شود و سپس تا می3که هریک ) روتین PCDحوله 

یک لوله  ←شوند؛ حوله تاشده بر روي هم قرار داده می4، سپس )ها جداگانهحوله

ت ـسمـک قـی ←؛ )adult plastic airway(ال ـسـزرگــوایی بـــکی راه هـپالستی

متر، ضخامت دیواره ا قطر داخلی نیم سانتیـکس بـوله التـلمتري از سانتی 25

؛ )استفاده کرد PVCتوان از وجود نبود، میـاگر لوله التکس م(متري سانتی 15/0

 60در  60دو عدد حوله  ←اکساید؛ یک اندیکاتور شیمیایی مخصوص اتیلن ←

، از قبل در PCDروتین، باید وسایل ساخت  PCDهمانند . متري، بافته یا نبافتهسانتی

کم درصدي براي دست35نسبی حداقل گراد و رطوبتدرجه سانتی 24تا  18دماي 

اول  PCDبراي سادگی و روشن بودن بحث، نام آن (ساعت نگهداري شده باشند 2

که داراي دو سرنگ است  PCDو نام این  "روتین PCD"که داراي یک سرنگ بود را 

توانند توسط کاربر ساخته شوند و ها هم میPCDانواع  ).گذاریممی "چالش PCD"را 

  .توانند تجاري و آماده باشندهم می

 PCDدر سه سیکل متوالی، باید از اندازي و جابجایی استریالیزر، صب و راهپس از ن

نه (شده باشد سازيشبیه داخل چمبر باید بار. چالش براي آزمون استفاده کرد

چالش  PCDشده شامل تعدادي سازيبار شبیه). وسایلی که قرار است استریل شوند

چالش بدون اندیکاتور  هايPCDتعداد این . است اما بدون اندیکاتور بیولوژیک

  . بیولوژیک بر اساس حجم و ظرفیت چمبر است
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سیکل در سه نیمه چالش PCDپس از تغییرات طراحی در ساختار استریالیزر، 

نیمه زمان اصلی و معمول قرارگرفتن،  EOسیکل، زمان در معرض در نیمه(متوالی 

سپس سه سیکل کامل با . شودشده براي آزمون استفاده میسازيو با بار شبیه) است

  . شودآزمون می) چمبر خالی(چالش و بدون هیچ باري  PCDاستفاده از 

  :شودساخته میها PCDشده با استفاده از سازيبار شبیه

حجم 

  استریالیزر 

  به لیتر 

PCDچالش هاي  

  داراي اندیکاتور بیولوژیک

PCDچالش هاي  

  بدون اندیکاتور بیولوژیک

  تعداد کل

PCDها 

110  1  3  4  

140  1  4  5  

250  1  6  7  

680  2  17  19  

850  2  21  23  

1100 2  28  30  

2000 3  52  55  

  77تا  62  72تا  57  5 2265بیش از 

  

ها پر شود تا بار PCDدرصد حجم چمبر با 10کم هاي دیگر، باید دستبراي ظرفیت

  .شده ساخته شودسازيشبیه
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  :در چمبر استریالیزر بر این اساس است هاPCDقراردادن 

  عدد  5لیتري،  2830تا  2265براي چمبرهايPCD شودچالش استفاده می : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عدد  3لیتري،  2264تا  1130براي چمبرهايPCD شودچالش استفاده می: 
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  عدد  2لیتري،  1129تا  450براي چمبرهايPCD شودچالش استفاده می:  

  

  

  

  

  

  

 عدد  1لیتري،  450تر از براي چمبرهاي کوچکPCD شودچالش استفاده می: 

  

  

  

  

  

  

بار هاي چالش که داراي اندیکاتور بیولوژیک هستند، باید PCDپس از چینش این 

هاي چالش بدون اندیکاتور بیولوژیک را در چمبر قرار PCDشده یا همان سازيشبیه

اگر هوادهی انجام . ها هوادهی شوندPCDدر انتهاي سیکل استریالیزر، باید  .داد

اتاق با تهویه مناسب و باید استفاده از ها، PCDدر برداشتن و بازکردن شود، نمی

   .تجهیزات محافظتی الزم مد نظر باشد

 

 



 

 
 

17 

 V208: شماره

  93ماه آبان : تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

  آزمون
پایش 

  فیزیکی
  پایش شیمیایی و بیولوژیک

  بله  سیکل روتین

  اندیکاتور شیمیایی داخلی و بیرونی براي هر پک

  روتین داراي اندیکاتور بیولوژیک و شیمیایی PCDیک 

  )ماننددر قرنطینه میشدن پاسخ اندیکاتور بیولوژیک ها تا آمادهایمپلنت(

  بله  پایش کارایی
  اندیکاتور شیمیایی داخلی و بیرونی براي هر پک

  روتین داراي اندیکاتور بیولوژیک و شیمیایی PCDیک 

  بله  نقص سیکل

همان سیکلی وسایل وسایل داراي ترکیب و چگالی چمبر حاوي پایش یک سیکل با 

داراي اندیکاتور بیولوژیک و روتین  PCDبه همراه یک  که مشکل داشته است

  شیمیایی

  )مانندشدن پاسخ اندیکاتور بیولوژیک در قرنطینه میها تا آمادهوسایل و پک(

نقص دستگاه و 

  تعمیرات کلی
  بله

سیکل متوالی با چمبر حاوي وسایل داراي ترکیب و چگالی وسایل همان  3پایش 

داراي اندیکاتور بیولوژیک روتین  PCDسیکلی که مشکل داشته است به همراه یک 

  و شیمیایی

  )مانندشدن پاسخ اندیکاتورهاي بیولوژیک در قرنطینه میها تا آمادهوسایل و پک(

نصب و 

  جابجایی
  شدهسازيچالش و بار شبیه PCDسیکل متوالی با چمبر حاوي  3پایش   بله

تغییرات 

ساختار و 

 طراحی دستگاه

  بله
  شدهسازيچالش و بار شبیه PCDسیکل متوالی با چمبر حاوي نیمه 3پایش 

  چالش PCDسیکل متوالی بعدي با چمبر خالی فقط حاوي  3سپس پایش 

تضمین کیفیت 

 ايدوره
  قراردادن اندیکاتورهاي شیمیایی و بیولوژیک در وسایل آزمون  بله
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  مشاهدهمشاهده

 ،دستگاهو جدول مشخصات  سیکل استریالیزرروي برگه چاپی از  

  .هاي سیکل استریلیزاسیون را مرور کنیدپارامتر

  اندیشهاندیشه

اکسایدي که ترو کاراتر از استریالیزر اتیلنبه نظر شما براي استفاده ایمن

  دارید، چه اقداماتی مفید خواهد بود؟

  شماره بعديشماره بعدي

  .پایش در استریلیزاسیون بخار خواهیم داشت بردر شماره بعدي مروري 
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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 پیشینشماره و آرشـیو 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  493تهران خ شریعتی باالتر از بهارشیراز پ   

021-88106063تلفکــــــــــــــس   

ii nn ff oo @@ mm aa rr ss ii mm ee xx .. cc oo mm   

wwwwww..mmaarrssiimmeexx..ccoomm  
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