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وي ـزارشبدستگاه اموارد مربوط به به شکل مختصر،  ،گاهنامهشماره در این 

یـا بـه بـیان دیگر فـرآیـند  Thermal Washer Disinfectorپزشکی یا 

Automated Cleaning and Disinfection Process دشومرور می.   

  

  

تمیزکردن ابزار و وسایل، پیش از مراحل ضدعفونی و استریلیزاسیون، 

انتخاب روش و تجهیزات شستشو، مواردي چون در . امري ضروري است

کارایی روش، سازگاري وسایل با روش، و سالمتی پرسنل به دلیل ریسک 

شستشو و سایر موارد در در معرض قرارگرفتن در برابر آلودگی در زمان 

از آن جایی که تمیزکردن ابزار به روش خودکار یا . شودنظر گرفته می

کند، را حذف مییا اسکراب وري پیش از شستشو ماشینی نیاز به غوطه

شستشو وري کار و اثربخشی هاي خودکار، میزان بهرهاستفاده از ابزارشوي

رابر خون و مایعات بدن را را افزایش و در مـعرض قرارگرفتن پرسنل در ب

در کل استفاده از ماشین شستشو به جاي شستشوي دستی، . دهدکاهش می

  .ن مستندسازي و پایشادهد و هم کارایی و هم امکهم ایمنی را افزایش می

Cleaning 
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کننده هاي واشینگ و ضدعفونیالزامات عملکردي دستگاه ISO 15883استاندارد 

هاي پزشکی، براي شستشو و ضدعفونی وسایل و ابزار در حوزهو متعلقات مرتبط را 

بخش اول آن در مورد الزامات کلی، . کندپزشکی، و داروسازي بیان میدندان

راي ـها بونـزامات و آزمـورد الـخش دوم در مـب. ها استتعاریف، و آزمون

انجام ضدعفونی حرارتی براي ابزار جراحی و سایر وسایل هایی است که دستگاه

هایی است که لگن و ها براي دستگاهو آزمونبخش سوم در مورد الزامات . دهندمی

ها الزامات و آزمونبخش چهارم در مورد . کنندلوله را شستشو و ضدعفونی می

مرحله ضدعفونی شیمیایی به جاي ضدعفونی حرارتی هایی است که دستگاهبراي 

  .ها استهاي فنی آنایش و ویژگیپنجم در مورد اندیکاتورهاي پبخش . دارند

. برخی از تعاریف موجود در بخش تعاریف این استاندارد شامل این موارد است

، فرآیند بررسی و ثبت )IQ )Installation Qualificationصحت و کیفیت نصب یا 

صحت و . این موضوع است که تجهیزات بر اساس معیارهاي آن نصب شده است

، فرآیند بررسی و ثبت این )OQ )Operational Qualificationکیفیت عملکرد یا 

شده هاي از پیش تعیینشده بر اساس محدودهموضوع است که تجهیزات نصب

، بررسی )PQ )Performance Qualificationصحت و کیفیت کارایی یا . کندعمل می

شده اندازي تجهیزاتی که بر اساس معیارها نصب و راهو ثبت این موضوع است که 

کند، کارایی پایداري دارد و بر اساس شده عمل میهاي تعییناست و در محدوده

به عنوان یک ابزار یا  Challenge Deviceوسیله چالش یا . کندها کار میسنجه

  . شود تا براي پایش دستگاه استفاده شودوسیله آزمون که به طور عمد آلوده می

ISO 
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تواند تگاه واشینگ اروپایی است، میاستانداردهاي دیگر که مرتبط با یک دس

براي مطابقت  EN61326براي الزامات ایمنی الکتریکی،  EN61010شامل استاندارد 

سک، و مطابقت با ـالیز ریـراي آنـب EN14971سی، ـغناطیـیا سازگاري الکتروم

براي سازگاري  CE89/336براي کاالي پزشکی و  CE93/42هاي نامهبخش

  .الکترومغناطیسی باشد

   

  

شده آن ابزار باید از سازنده ابزار و وسایل جراحی، روش شستشو و ضدعفونی توصیه

زان ـزار، میـودگی ابـیزان آلـوع و مـدر کل، ن. ت کردـاص را درخواسـیا وسیله خ

حجم ابزار، نوع رك یا ترالی و  ها بر روي ابزار، نوع وشدگی خون و پروتئینخشک

سبدهاي داخل محفظه، کیفیت آب ورودي، نوع آب ورودي، حجم آب، فشار و جهت 

پاشش آب، حالت فاضالب، محلول مورد استفاده در هر مرحله و غلظت آن، زمان هر 

مرحله، دماي آب در محفظه دستگاه در هر مرحله، از جمله مواردي هستند که در 

به طور . اه واشر یا ابزارشوي و انتخاب برنامه مناسب تاثیرگذار هستنداستفاده از دستگ

، آب، دما، و )مانند بازوي پاشش(ها، عوامل مکانیکی خالصه، عوامل موثر شامل محلول

  . زمان است

شدن خون ماندن و خشک شدن آن، امکانِبهتر است پس از استفاده از ابزار و آلوده

توان ابزار را تا زمان شستشو، بیش از شش ساعت نداد، و میو پروتئین را بر روي ابزار 

  . مرطوب نگاه داشت

Program Parameters 
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تواند شامل محلول تمیزکننده خنثی، محلول تمیزکننده هاي مورد استفاده میمحلول

کننده، محلول کمکی ، محلول ضدعفونییا اسیدي کنندهبازي یا آلکاالین، محلول خنثی

حلولی که بر اساس نوع وسیله مورد شستشو به کننده، و هر مآبکشی، محلول روان

هر محلول با استفاده از دوزپمپ مخصوص به خود . افزاید باشدکیفیت کار یا الزام آن می

شود و محلول بازي در مرحله شستشوي اصلی استفاده می. شودبه داخل چمبر تزریق می

زان دوز محلول باید بر می. بخشد، نتیجه تمیزکردن را بهبود میpHبا باال بردن میزان 

شده درست اساس توصیه سازنده محلول تنظیم شده باشد و در صورتی که عدد تنظیم

شده به چمبر هاي رابط، دوز تنظیمها یا لولهنباشد یا به علت وجود اشکال در دوزپمپ

برسد،  5/10به  pHاگر دوز باال باشد و میزان . آیدنرسد، نتیجه مطلوب به دست نمی

. دیدن ابزار و خود دستگاه وجود دارد و ممکن است کف زیادي ایجاد شودآسیب امکان

سطح . آیدکند و نتیجه دلخواه به دست نمیدوز پایین، تمیزکردن مطلوب را مختل می

در صورتی که . محلول در تانک آن، هر روز پیش از استفاده از دستگاه باید بازرسی شود

محلول اسیدي یا فت کافی با ابزار را داشته باشد، محلول بازي از نوعی باشد که لطا

محلول . تواند استفاده نشود که این کار باعث کاهش زمان و هزینه استمیکننده خنثی

باشد است می) Surface Active Agents(مخفف ها که کمکی آبکشی بر پایه سورفکتانت

محلول کمکی  .بخشدکردن را بهبود میو با کاهش کشش سطحی آب در آبکشی، خشک

به هر حال ممکن است . کندزدن محافظت میچنین از ابزار در برابر زنگآبکشی هم

زمان در هاي گوناگونی را همهاي شیمیایی، محلولی بسازند که قابلیتسازندگان محلول

  . خود داشته باشد
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استفاده هاي شیمیایی هایی نیز وجود دارند که از محلولالبته در حال حاضر دستگاه

  . تمیزکردن ابزار دارندو هاي مخصوص خود را براي شستشو قرص کنند ونمی

  

 
هاي از مرحله Thermal Washer Disinfectorدر یک دستگاه کامل هر سیکل 

شستشو، تمیزکردن یا شستشو با استفاده از محلول بازي، -شی ابتدایی یا پیشـآبک

کردن وسایل از از محلول اسیدي، آبکشی نهایی براي پاكا استفاده ـسازي یخنثی

. شودکردن تشکیل میها، انجام ضدعفونی حرارتی با آب داغ، و در نهایت خشکمحلول

بهتر است دستگاه در انتهاي سیکل کاري، برگه چاپی نمودار دما و زمان را به کاربر ارائه 

هاي اجراشده را در ها سیکلی دستگاهبرخ. دهد و کاربر آن را بازبینی و بایگانی نماید

تواند عالوه بر کردن میاین ذخیره. کنند که قابل دستیابی استحافظه خود ذخیره می

نمودار دما و زمان سیکل، شامل شماره دستگاه، شماره سیکل، ساعت و تاریخ آغاز 

 سیکل، زمان پایان سیکل، کیفیت یا میزان سختی آب، سرعت چرخش بازوهاي پاشش،

  . و موارد دیگر باشد A0پارامتر 

بعد یک نمودار فرضی دما و زمان براي یک سیکل کامل دستگاه است صفحه نمودار 

که گرچه توسط یکی از سازندگان این نوع دستگاه تهیه شده است اما قابل استفاده براي 

) Washer Disinfector: WD(کننده هاي شستشو و ضدعفونیتفسیر رفتار انواع دستگاه

وري به هایی که از قرص به جاي محلول و یا از روش غوطهالبته رفتار دستگاه. باشدمی

ها نیز در کل به همین کنند، متفاوت است، اما پایه کار آنجاي روش پاشش استفاده می

  .ترتیب است

  

Cycle Phases 
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شده گر زمان طییانـقی بـور افـد و محـدهمایش میـا را نـدم ،محور عمودي 

هاي بزرگ از باید تکهدستگاه،  پیش از قراردادن ابزار و وسایل در. باشدمی

در . اند را جدا کرد و سپس ابزار را داخل دستگاه قرار دادآلودگی که به ابزار مانده

کردن کند که این مرحله براي پاكشستشو را اجرا می-اولین مرحله، دستگاه پیش

آب سرد (این مرحله با آب خنک . ابزار استابتدایی خون و سایر مایعات بر روي 

پروتئین و ( دلیل استفاده از آب سرد این است که خون. شودانجام می) شهري

پس در این مرحله از هیچ محلولی . بر روي ابزار منعقد و تثبیت نشود )هادبري

شده، براي چند دقیقه ابزار با استفاده از آب با حجم تنظیم. شوداستفاده نمی

شستشو است و مراحل -از آن جایی که این مرحله فقط یک پیش. شوندشو میشست

ها از توان در این مرحله براي کاهش هزینهبعدي شستشو نیز انجام خواهد شد، می

شده و یا آب نرم و یا آب اسمز آب شهري استفاده کرد و از آب غیرمعدنی
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مورد فرآیند قرارگرفته و یا آب ازنه و یا آب مقطر و یا هر آب ) RO(معکوس 

پس از این مرحله ممکن است یک مرحله (احل بعدي استفاده کرد دیگري در مر

  ). شودکه با آب گرم شهري انجام می شستشو با محلول آنزیمی وجود داشته باشد

شده، مرحله شده براي این مرحله و تخلیه آب استفادهپس از اتمام زمان تنظیم

شده براي هر مرحله در دستگاه، زمان تنظیم( شودمی بعد با آبگیري جدید آغاز

هاي الزم آغاز شدن محلولشده و اضافهپس از آبگیري و رسیدن دما به دماي تنظیم

درست به مانند فاز یا مرحله اصلی استریلیزاسیون در یک اتوکالو یا . شودمی

شدن آمادهشده دارد و پس از استریالیزر بخار که فقط چند دقیقه زمان تنظیم

در این مرحله که ). کندشده آغاز به شمارش میشرایط الزم مانند دما، زمان تنظیم

این مرحله با . شودآمده است، تمیزکردن اصلی انجام می Cleaningدر نمودار با نام 

شده براي این محلول دوز تنظیم. گیرداستفاده از محلول بازي یا آلکاالین انجام می

دوز پایین ابزار را . شده سازنده محلول باشدبر اساس دوز توصیه در دستگاه، باید

زند و هم ممکن است کف خوب تمیز نخواهد کرد، دوز باال هم به ابزار آسیب می

شده دماي تنظیم. دوز تنظیمی باید بر اساس حجم آب تنظیم شود. زیادي ایجاد کند

ط سازنده محلول باشد، شده توسبراي این مرحله نیز باید بر اساس دماي توصیه

شده باید بر حجم آب تنظیم. گراد استدرجه سانتی55معموال این دما حوالی 

آب کم ابزار را به خوبی تمیز نخواهد کرد و آب . اساس میزان آلودگی ابزار باشد

پس . و زمان سیکل را افزایش خواهد داد) هزینه آب و برق و محلول(ها زیاد هزینه

شدن زمان پاژ دوز محلول الزم و طیـشده و پمظیمـاي تنـماز رسیدن دما به د

توان در انتهاي این مرحله، می(رسد شده و تخلیه آب، این مرحله به پایان میتنظیم

  ).یک مرحله آبکشی کوتاه نیز پیش از مرحله اسیدي قرار داد
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سازي محلول بازي در مرحله بعد، با استفاده از یک محلول اسیدي، عمل خنثی

سازي یا به این مرحله، خنثی. شودشده در مرحله قبل انجام میاستفاده

Neutralization دماي این مرحله اهمیتی ندارد و معموال خنک انجام . شودگفته می

. به هر حال دماي تنظیمی باید بر اساس توصیه سازنده محلول اسیدي باشد. شودمی

باشد، بهتر است دما براي هر در مناطقی که آب ورودي ممکن است خیلی سرد 

شده سازنده محلول اسیدي دوز محلول بر اساس دوز توصیه. مرحله تنظیم شود

اگر محلول مورد استفاده در شستشوي اصلی، از نوعی باشد که خنثی . شودتنظیم می

باشد، نیازي به اجراي دو مرحله مجزاي بازي و اسیدي نیست و با یک مرحله کار 

شده و تخلیه آب، دستگاه این مرحله را شدن زمان تنظیمس از طیپ. شودانجام می

   .بردبه پایان می

چه محلول بر روي ابزار است تا هر آن Rinseیا اصلی مرحله بعدي براي آبکشی 

یا هر آب (شده این مرحله فقط از آب خنک غیرمعدنی .مانده است را از بین ببرد

حجم و شده باید بر اساس و زمان تنظیمحجم آب  .کنداستفاده می) مناسب دیگر

البته ممکن . ها است باشدشدن کامل محلولابزار و نتیجه مطلوب که پاك شکل

استفاده شده باشد که این محلول با دوز  Rinse Aidیا است از محلول کمکی آبکشی 

ممکن . شوددر همین مرحله به آب اضافه می شده و بر اساس روش استفاده،تعریف

استفاده شده باشد که به همین ترتیب  Lubricantاز محلول روانسازي یا است 

هاي کمکی و اگر مرحله ضدعفونی حرارتی هم در کار باشد، این محلول. خواهد بود

و تخلیه آب  شدهشدن زمان تنظیمپس از طی. شوندفرعی در آن مرحله استفاده می

، است بیش از یک مرحله آبکشیممکن (رسد ، این مرحله به انتها میداخل چمبر

  ).در یک برنامه تنظیم شده باشد سرهم،مثال دو بار آبکشی پشت
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یعنی بر اساس انتخاب کاربر . دو مرحله بعدي در واقع به صورت انتخابی هستند

ها ممکن است امکان اجراي این دو مرحله را گیرد، گرچه برخی دستگاهانجام می

، مرحله بعدي، ضدعفونی حرارتی است براي در صورت انتخاب. نداشته باشند

در این مرحله، . گراد را دارنددرجه سانتی 95تا  65دماي آب با ابزاري که تحمل 

و دما و ) آب غیرمعدنی شده یا هر آب مناسب دیگر(شود فقط از آب استفاده می

. شوندتنظیم می A0زمان بر اساس سطح ضدعفونی مورد انتظار، و بر اساس پارامتر 

و در نهایت  شدهشدن زمان تنظیمشده و طیپس از رسیدن دما به مقدار تنظیم

  . رسد، مرحله ضدعفونی حرارتی به پایان میتخلیه آب

ممکن است برنامه سیکل طوري تنظیم . کردن ابزار استآخرین مرحله خشک

کردن شده باشد که ضدعفونی حرارتی وجود نداشته باشد و پس از شستشو، خشک

شود که این زمان و دما بر اساس در این مرحله نیز زمان و دما تنظیم می. ا شوداجر

در این مرحله، هواي . تجربه هر کاربر و بر اساس حجم ابزار و چگونگی ابزار است

شود داخل چمبر از طریق هواکش متصل به دستگاه و یا از طریق کندانسور خارج می

پس از . شوداز فیلترها وارد چمبر می و هواي تازه از خارج چمبر پس از عبور

شدن زمان و طی) شودمعموال از هواي داغ استفاده می(رسیدن دما به میزان الزم 

   .رسدبه پایان خود میکاري دستگاه سیکل  این مرحله وشده، تنظیم

  

المللی براي چگونگی یکسانی در سطح بین نگارش این گاهنامه هنوز روشدر زمان 

اما در هر حال، کاربر دستگاه باید به طور . پایش دستگاه واشینگ منتشر نشده است

انجام پایش در . اي و منظم، عملکرد دستگاه را پایش و نتایج را ثبت و بایگانی نمایددوره

Verification& Monitoring 
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هاي دستگاه را تضمین کرار در سیکلـماهه، قابلیت تفاصله زمانی طوالنی مانند شش

تر ها را دارد، بیشوانایی پایش آنـهرچه تعداد مواردي که خود دستگاه ت. کندینم

براي نمونه . داردمداوم تري  توسط کاربر نیاز به آزمون و پایش باشد، موارد کم

  . هاي جدیدتر قادر به پایش سرعت چرخش بازوي پاشش هستنددستگاه

و در ي، نقاط چالشی هستند هاي ترولی بارگذارنقاط زیر بازوهاي پاشش و گوشه

 .گیرندزمان پایش مورد توجه هستند و اندیکاتورهاي آزمون در این نقاط نیز قرار می

ابزارهاي ارتوپدي وسایل مناسبی براي پایش روتین هستند، چرا که پیچیده و داراي 

  . هاي زیادي هستنداتصال

) مانند دوز محلول، دما، زمان، حجم و فشار آب(هر زمان یکی از پارامترهاي سیکل 

  . تغییر داده شود، کیفیت عملکرد دستگاه باید حتما پایش شود

در مرحله ضدعفونی حرارتی به طور خودکار پایش  A0هایی که پارامتر در دستگاه

  .شود، باید با استفاده از سیستم الگر، به طور منظم عمل پایش انجام شودنمی

ر بازوها داراي اهمیت است، چرا که تمیزشدن ابزار به این عامل فشار پاشش د

  . سرعت چرخش بازوها نشانگر میزان فشار نیز هستند. وابسته است

ترین پایش پس از پایان سیکل دستگاه، بازرسی چشمی از ابزار براي اطمینان از مهم

ار با استفاده از این ک. است چنین لکه و خوردگیو هم مانده و آلودگیعدم وجود باقی

، چرا که چشم غیرمسلح توانایی و کارایی الزم براي شودبین مجهز به چراغ انجام میذره

در صورت وجود آلودگی بر روي یکی از ابزارها، باید پس از رفع . بازرسی ابزار را ندارد

  . مشکل، کل ابزار آن سیکل را دوباره در دستگاه قرار داد و سیکل را تکرار کرد
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اندیکاتورهاي مورد استفاده براي پایش عملکرد شستشوي دستگاه باید حساس به 

  . نیز باشند تا حضور محلول را نیز پایش کنند pHمیزان 

پیش از استفاده از دستگاه، بازوهاي پاشش و اتصاالت بین ترولی و ابزارها : روزانه

، پمپ )شوندال داده میبراي برخی ابزارهاي لومنی، لوله پاشش مستقیما به ابزار اتص(

هاي داخل چمبر نیز ها با لولهمحل اتصال ترولی. ها باید بازرسی شودو توريتخلیه، 

  . شودهاي درب بازرسی میفضاي داخلی چمبر و الستیک. شودبررسی می

 

  :داشتتوان چنین مواردي را در نظر براي انتخاب دستگاه مناسب در زمان خرید، می

 و حجم ابزار مورد استفاده هاتعداد عمل 

 نوع عمل ها و نوع ابزار مورد استفاده 

  دستگاهتولید مدارك کیفی و استانداردهاي 

 فضاي فیزیکی موجود براي نصب دستگاه 

 هاي نصب دستگاه واشینگتعداد محل 

 تعداد نفرات کاربران دستگاه واشینگ 

  فیزیکی و روش اجراییدو درب بودن یا نبودن با توجه به فضاي 

 بندي ها به قسمت بستهکردن ابزار آلوده براي رساندن آنمیانگین زمان آماده

 و استریلیزاسیون

 آیا ابزاري هست که نتوان با استفاده از دستگاه آن را آماده کرد؟ 

 شکل و اندازه سبدها و نوع و اندازه ترولی یا رك دستگاه چگونه است؟ 

Machine Selection 
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  شکل ابزار، آیا الزم است بیش از یک نوع سبد و ترولی با توجه به کاربري و

 داري شود؟یخر

 آیا امکان افزودن محلول دیگري  از چند نوع محلول الزم است استفاده شود؟

 وجود دارد؟

 ها هست؟در صورت تمایل، آیا دستگاه داراي فضایی براي قراردادن محلول 

  در صورت نادرست آیا دستگاه مجهز به مکانیسمی مانند فلومتر هست که

 بودن دوز محلول، کاربر را مطلع کند؟

  آیا دستگاه مجهز به سنسورهاي خاصی مانند سنسور سرعت چرخش بازو و

 باشد؟سنسور میزان کف و از این دست می

 دهد؟آیا دستگاه در انتهاي سیکل کاري، برگه چاپی گزارش را به کاربر می 

 نتقال اطالعات و تنظیمات را دارد؟آیا دستگاه امکان اتصال به رایانه براي ا 

 مرحله ضدعفونی حرارتی و شیمیایی؟ کن دارد؟آیا دستگاه مرحله خشک 

  و حجم مفید دستگاه چقدر است؟) و یا چمبر(طول و عرض و ارتفاع ترولی 

  در صورت قطع برق در طی یک سیکل کاري و وصل مجدد آن، دستگاه چه

 رفتاري دارد؟

  دستگاه چه فیلترهایی دارد؟ 

 در چه جهتی؟ اي است یا فلزي؟؟ شیشهدرب دستگاه دستی است یا برقی 

 کردن ترولی و سبدها را به شکل آیا دستگاه امکان اجراي بارگذاري و خارج

 خودکار دارد؟

  توان همه را در ها، آیا میکاربري و شکل ابزار و میزان آلودگی آنبا توجه به

 برنامه دستگاه آماده کرد یا نیاز به استفاده از چند نوع برنامه هست؟یک نوع 
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 میزان مصرف برق و آب دستگاه براي یک برنامه خاص چقدر است؟ 

 هاي قابل تنظیم دستگاه چه تعداد است؟تعداد برنامه 

 در محل نصب بررسی نویز صوتی دستگاه، در صورت داراي اهمیت بودن 

  هاي سالیانه نگهداريهزینهبررسی خدمات پس از فروش و 

 جزئیات گارانتی و وارانتی دستگاه 

 هاي مدون نگهداريکیفیت آموزش کاربري و وجود برنامه 

 ...  

آب سرد با دما و فشار مناسب، آب  فضاي الزم، پس از انتخاب، باید شرایط الزم چون

شده با دما و فشار مناسب، آب گرم با دما و فشار مناسب، آب دیونیزه یا غیرمعدنی

و فیلترشده با دما و فشار مناسب، تهویه با توان مناسب، تخلیه یا فاضالب با تحمل دمایی 

برق ورودي با توان مناسب، کاربران  حجم مناسب،مناسب و مکان مناسب و شیمیایی 

 مواردي که باید .فراهم باشددستگاه، روش اجرایی کاربري و پایش و کنترل کیفی 

راهنماها، : کم شامل این موارد خواهد بودتوسط فروشنده به خریدار ارائه شود، دست

مدارك انطباق با استاندارد، شرح انواع وسایل و ابزار قابل شستشو و ضدعفونی توسط 

مانند زمان شده مترهاي تعریفامقادیر و پارتجهیزات کمکی و ثانویه مورد نیاز، دستگاه، 

دما و زمان هر مرحله سیکل، تعریف ها، ار آب و دوز محلولو دما و حجم آب و فش

هاي هاي استاندارد دستگاه و تعریف تغییرات ممکن در هر برنامه، نوع محلولبرنامه

مورد استفاده و دوز هر یک با توجه به توصیه سازنده محلول، الزامات کیفیت آب مورد 

ها، تعریف صفحه نمایش ت و ترولیاستفاده، نکات بارگذاري وسایل و و سبدها و اتصاال

و کنترلی، تعریف نکات ایمنی، روش اجرایی پس از رخداد نقص و خطا در کار دستگاه، 

  .هاي زمانی هر یکهاي الزم و دورهها و انواع نگهداريتعریف سرویس
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خریدار نیز باید راهنماي استفاده از تمام وسایل و ابزارهایی را که قصد دارد با 

ضدعفونی کند، در اختیار داشته باشد تا روش شستشو شده شستشو و یداريدستگاه خر

  . هاي سازنده وسایل و ابزار، تنظیم شودو پارامترهاي سیکل بر اساس توصیه

  

ها در انتهاي سیکل بودن ابزار و وسایل در زمان برداشتن آنپرسنل باید مراقب داغ

روي وسایلی که خیس هستند ممکن است چکه کند و باعث سرشدن  آبِ. دستگاه باشند

برنامه ضدعفونی حرارتی در اگر وسایل با استفاده از . سطوح کاري و کف زمین شود

اند، آلوده ، ضدعفونی نشدهو در سطح باال Thermal Washer Disinfectorدستگاه 

نوان وسایل آلوده ـد به عـها در استریالیزر، بایشوند و تا زمان پینش آنمحسوب می

ی یا ـوي دستـدر زمان شستشبه دلیل وجود ابزار تیز و برنده، . جا کردها را جابهآن

همیشه احتمال پاشش . استفاده شودهاي محکم و مقاوم باید از دستکشجایی ابزار جابه

مایعات وجود دارد، باید از ماسک صورت، محافظ چشم یا شیلد صورت و گان یا پوشش 

بردن به داخل ابزارها در سبد یا ظرف خطرناك است، دست. مخصوص استفاده شود

بهتر است ابزارها با استفاده از انبر یا فورسپس برداشته شوند یا به داخل حوله خالی 

  . شوند

ها باید مراقب سرریزشدن و یا جایی و تعویض و یا پرکردن محلولدر زمان جابه

  .از دستکش و عینک یا محافظ صورت الزم خواهد بود استفاده. ها بودریختن محلول

زدایی یا فضاي کثیف، از طراحی ساختار باید طوري باشد که فضاي آلوده یا آلودگی

هدف از این کار این است که هیچ میکروارگانیسم یا ذراتی از . فضاي تمیز جدا باشد

Safety& PPE 
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ضا وجود ندارد، باید اگر امکان جداسازي این دو ف. قسمت کثیف به تمیز انتقال نیابد

ترین مقدار ممکن ها از هوا در کمطوري عمل شود که انتقال ذرات و میکروارگانیسم

  . باشد

  

ها مجهز به سیستم داخلی بهبود کیفیت آب ورودي هستند و برخی برخی دستگاه

در کیفیت  کیفیت آب ورودي به دستگاه. دیگر الزم است به آب مناسب متصل شوند

شوند، موادمعدنی موجود در آب شهري که باعث سختی آن می. شستشو تاثیرگذار است

ها، شدن آنشده در آب شهري هستند، پس از شستشوي ابزار و خشکو موادي که حل

آب شهري براي شستشوي نهایی و استفاده . کنندهایی بر روي سطوح ابزار ایجاد میلکه

باالبودن مقدار نمک موجود . ست و کیفیت آن باید بهینه شوددر دماهاي باال مناسب نی

چنین آسیب تواند باعث ایجاد لکه و هممیشده در مرحله آبکشی نهایی، در آب استفاده

تفاوتی ) Demi(کردن آب و غیرمعدنی) گرفتن سختی(کردن آب بین نرم. به ابزار شود

، مواد معدنی که Water Softeningدر فرآیند گرفتن سختی آب یا انجام . وجود دارد

هاي سدیم جایگزین هاي منیزیم و کلسیم، با نمکشوند، مانند نمکباعث سختی آب می

کردن در فرآیند غیرمعدنی. شوندشوند که در دماهاي باال به شکل لکه و رسوب نمیمی

 هاي موجود و محلول در آب تقریبا به طورآن، تمام نمک Demineralizationآب یا 

  . شوند و آبی مناسب جهت آبکشی نهایی خواهد بودکامل حذف می

را  pHشستشو، مقدار -هاي سیکل پس از پیشدر تمام مرحله Demiاستفاده از آب 

 این موضوع به کیفیت تمیزشدن کمک و ابزار را در برابر آسیبِ. داردثابت نگه می

Water Quality 
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در فواصل زمانی منظم باید  Demiآزمون میکروبی آب . کندخوردگی کلر محافظت می

وده باشد، ریسک وجود ـادي آلـهاي زیسمـاگر این آب به میکروارگانی .انجام شود

آزمون شیمیایی این آب هم باید انجام . مانده بر روي ابزار و ایجاد تب وجود داردباقی

اعث لکه و توانند بها بر روي ابزار، میماندهوجود باقی. pHمقدار رسانایی و مقدار : شود

کشی شهري فقط از آن جایی که آب لوله. تغییررنگ ابزار پس از استریلیزاسیون شوند

توان کیفیت آن را شود، میشستشو استفاده می-در مرحله ابتدایی سیکل براي پیش

شستشو و شستشو را باید از - ي پیشهاآب مورد استفاده در مرحله. ساالنه آنالیز کرد

آب مورد استفاده در مراحل . نظر مقدار سختی، مقدار نمک، و مقدار کلرید بررسی کرد

مقدار نمک، مقدار سختی، میزان ، pHسطح نهایی آبکشی را باید از نظر مقدار رسانایی، 

  . فسفات، مقدار سیلیکات، و مقدار کلرید بررسی کرد

هاي خاص آن، با مشورت سازنده دستگاه و توجه به ویژگی استفاده از آب ازنه با

  . سازندگان ابزارها نیز گزینه قابل توجهی است

  

براي شستشو و ضدعفونی ابزاري که تحمل حرارت باال را ندارند، از محلول ضدعفونی 

دستگاه این مرحله در . شودکردن استفاده میکننده در دستگاه براي عمل ضدعفونی

دما، زمان و . خواهد بود و پیش از آبکشی نهایی و شستشوحل تمیزکردن اپس از مر

شده توسط سازنده محلول ضدعفونی و در سازگاري با غلظت محلول، پارامترهاي توصیه

  . ابزار خواهد بود

Chemo Thermal 
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ها با استفاده از روش ضدعفونی حرارتی، بستگی به بردن میکروارگانیسممیزان از بین

مقاومت میکروبی در . زمان و دما دارد؛ زمان در معرض آب قرار گرفتن و دماي آن آب

ه از بردن باکتري نباتی با استفاداز بین. برابر گرما، بسته به حالت میکروارگانیسم است

ي مختلف، متفاوت هااتی گونهمقاومت ذچنین هم. اسپورها است تر از کشتنگرما، ساده

. شودگراد انجام میدرجه سانتی 95تا  65رارتی با استفاده از آب ـضدعفونی ح. است

این روش توان با ابزار و وسایلی که در مقابل حرارت و رطوبت مقاوم هستند را می

توجه هاي سازنده دستگاه شستشو و سازنده ابزار و وسایل باید به توصیه. کرد ضدعفونی

با . و در صورت امکان، ضدعفونی حرارتی را جایگزین ضدعفونی شیمیایی کرد داشت

شده، ابزار را تنظیم دما و زمان مناسب در مرحله ضدعفونی حرارتی، دستگاه خریداري

بندي و استریلیزاسیون در سطح موردنظر شما از ضدعفونی، آماده بستهپس از ضدعفونی 

ه دوتکل مناسب مرکز درمانی خود، فقط ابزاري را با استفابا طراحی یک پر. خواهد کرد

  . آب را ندارند باالياز مواد شیمیایی ضدعفونی کنید که تحمل حرارت 

  

ین ـعریف و تعیـونی را تـطح ضدعفـدرجه و س ،ISO 15883در استاندارد  A0مقدار 

شدن زمان کافی، دما  با استفاده از ضدعفونی گرماي مرطوب یا حرارتی، با طی. کندمی

. )شدهبا استفاده از انرژي صرف( ها خواهد بودبردن میکروارگانیسمقادر به از بین

Thermal Disinfection 

A0 
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هاي میکروارگانیسمانواع کند، مقاومت گرمایی معیاري که میزان دماي الزم را تعیین می

  . شودتعریف می D-valueحاضر است که با پارامتر 

گراد، سطح درجه سانتی 80ثانیه است که در دماي زمانی بر حسب برابر  Aمقدار 

  .مورد نظر ضدعفونی به دست آید

برابر  10را  D-valueاست که میزان گراد به سانتیبرابر تغییردمایی  z-valueمقدار 

  ).توضیحات بیشتر وجود دارد 101در گاهنامه شماره (کند یا یک دهم می

در یک دماي  شدن آن زمانست که با طیبرابر زمان بر حسب دقیقه ا D-valueمقدار 

% 90کند، یعنی ها به یک دهم جمعیت کاهش پیدا می، جمعیت میکروارگانیسمخاص

  . شوندها کشته میآن

در نظر  10برابر  z-valueاست که در حالتی خواهد بود که  Aهمان تعریف  A0مقدار 

ها هستند، مقدار میکروارگانیسمترین اسپورهاي باکتري که مقاوم .گرفته شده باشد

گرچه این تعریف براي . گراد دارنددرجه سانتی 10برابر  z-valueمیانگین 

 A0اندیکاتورهاي بیولوژیک و اسپورها است، اما در تعریف پارامتر ضدعفونی حرارتی 

هاي گوناگون زمان و دما به از ترکیب A0یک مقدار خاص . از آن استفاده شده استنیز 

رابطه ریاضی . یابی استنیز قابل دست A0البته این مقدار از جمع مقادیر . آیدمیدست 

  : براي محاسبه این مقدار این فرمول است

A0 = Σ10(T-80)/z Δt  
مقدار . گراد استبرابر دماي انتخابی آب در واحد درجه سلسیوس یا سانتی Tمقدار 

Δt  برابر زمانی در واحد ثانیه است که آب دمايT مـقدار . را داردz  در  10نـیز برابر
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مقادیر . تواند باشدگـراد نمیدرجـه سانـتی 65تر از کم Tمقـدار . شـودنـظر گرفـته می

z-value  وD-value گراد، به شدت دچار تغییرات درجه سانتی 65تر از در دماي پایین

  .شوندمی

 A0=60 کمدست ، مقدارISO 15883بر اساس آخرین ویرایش در دسترس استاندارد 

شود که غیر بحرانی هستند و فقط با پوست سالم در براي ضدعفونی وسایلی استفاده می

گراد، یا درجه سانتی 80ثانیه در  60، معادل A0رسیدن به این مقدار . تماس خواهند بود

گراد، یا هر ترکیب درجه سانتی 70دقیقه در  10گراد، یا درجه سانتی 90ثانیه در 6

  . ممکن دیگر است

راحی و موارد مشابه انجام ـزار جـونی براي ابـتشو و ضدعفـند شسـزمانی که فرآی

. شودترین مقدار مطرح میبراي ضدعفونی به عنوان کم A0=600 کمدست شود، مقدارمی

، هابحرانی هستند یا وسایلی که آلوده به باکترياین وسایل به عنوان وسایل نیمه

 10این مقدار برابر . باشندهاي حساس به حرارت میقارچ، و ویروسمایکوباکتري، 

 30گراد، یا درجه سانتی 90دقیقه در دماي  1گراد، یا درجه سانتی 80دقیقه در دماي 

 یک ضدعفونی در این میزان ضدعفونی برابر. گراد استدرجه سانتی 93ثانیه در دماي 

  . است Intermediateسطح 

هاي مقاوم در برابر حرارت مانند رانی هستند یا آلوده به ویروسبراي وسایلی که بح

مقدار این . باشد A0=3000مقدار کم دستمورد تنظیم باید  A0باشند، مقدار می Bهپاتیت 

الزم به البته . آیدگراد به دست میدرجه سانتی 90دقیقه با دماي 5در به عنوان مثال، 

کاربرد این مقدار این پارامتر در استاندارد به وضوح بیان نشده است، اما ذکر ذکر است 
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شود، باید قابلیت شده است که دستگاهی که براي شستشو و ضوعفونی ابزار استفاده می

براي  A0یک بیان دیگر براي کاربرد این مقدار  .را داشته باشد A0دسترسی به این مقدار 

هستند و پس از ضدعفونی، فرآیند استریلیزاسیون بر روي  بحرانیت که نیمهابزاري اس

  . شودها انجام نمیآن

هایی هستند که فقط در تماس با ها آنnon-critical، وسایل غیربحرانی یا کلیبه طور 

ها نیز ها و مانند اینالبته دیوار، کف، کابینت(گیرند پوست سالم بیمار قرار می

هایی هستند که ها آنsemi-criticalبحرانی یا سایل نیمهو). شوندغیربحرانی محسوب می

شوند اما با مخاط یا پوست ناسالم در درون غشاهاي مخاطی یا استخوان نفوذ داده نمی

وسایل بحرانی یا . گیرندقرار میتماس هستند یا در محدوده پاشش ریزقطرات 

criticalاین . کننداستخوان نفوذ می شود که به درون بافت نرم یاهایی گفته میبه آن ها

  . وسایل باالترین احتمال انتقال عفونت را دارند

بندي به دلیل تماس پرسنل با ابزار و وسایل در زمان بازرسی و مونتاژکردن و بسته

پیش از استریلیزاسیون، باید سطح کافی از ضدعفونی انجام گرفته باشد و نیاز است که 

این کار در . ها انجام گیردعفونی به درستی بر روي آنوسایل تمیز باشند تا فرآیند ضد

  . گیردمراحل شستشو در دستگاه به طور خودکار انجام می

   

، صحت و )IQ )Installation Qualificationموارد مورد بررسی در صحت و کیفیت نصب یا 

 Performance( PQ، صحت و کیفیت کارایی یا )OQ )Operational Qualificationکیفیت عملکرد یا 

Qualification( ها مرور خواهد شداي دیگر از گاهنامهدر شماره.  
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  مشاهدهمشاهده

یکی از ابزارها، طریقه شستشو، ضدعفونی و ) IFU(دستور استفاده روي از  

   .استریلیزاسیون آن را مرور کنید

  اندیشهاندیشه

براي کامل شدن ضدعفونی حرارتی ابزار مورد استفاده مرکز ما به نظر ش

  تنظیم شود؟ A0شما، چه مقداري باید براي پارامتر 

  شماره بعديشماره بعدي

  . خواهیم داشت ISO 11140-1استاندارد  بردر شماره بعدي مروري 
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پیشنهاد پاسخ به بخش اندیشه، براي دریافت منابع، طرح ایراد و پرسش، 

ها با این موضوعات مورد عالقه شما و موارد مرتبط با گاهنامهبراي بررسی 

  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

آرتـــــــــــــــا سالمـــــــــــــــتآرتـــــــــــــــا سالمـــــــــــــــتمـان مـان    

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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