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لزي یا ـاي فـرهـظروف یا کانتینبه موارد مربوط  ،گاهنامهشماره در این 

Rigid Containerدشومرور میبه اختصار بندي استریلیزاسیون در بسته ها.   

  

  

با توجه به . شدبندي و انبارش ي بر بستهمرور 205شماره در گاهنامه 

بندي، انجام آن و انبارش، در درستی فرآیند تاثیر و اهمیت انتخاب بسته

استریلیزاسیون و استریل ماندن وسایل، در این شماره گاهنامه، با تمرکز بر 

بندي که در انواع فرآیندهاي یکی از انواع خاص جنس بسته

. کنیمنیز کاربرد دارد، به طور خاص نکاتی را مرور می استریلیزاسیون

بندي بسته شامل موارد مرتبط براي ANSI/AAMI/ISO 11607استاندارد 

  . شوندوسایل پزشکی است که استریل می

ها هم Container Systemها یا Rigid Containerکانتینرهاي فلزي یا 

است استریل شوند دارند محافظت فیزیکی خوبی از وسایل و ابزار که قرار 

ها پس از فرآیند استریلیزاسیون، زمان و هم با استریل نگهداشتن آن

هاي Drumدرام یا . کنندها مراقبت میها در برابر آلودگیزیادي از آن

ط نقش ها فقکنیم، درامبدون فیلتر چیزي نیست که در مورد آن صحبت می

  .ثانویه هستندبندي محافظت فیزیکی دارند و یک بسته

Packaging& Sterilization 
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بندي پیش از استریلیزاسیون، در زمان انجام کانتینرها به عنوان یک بسته

حتی پس از استفاده ممکن است براي . کننداستریلزاسیون، و پس از آن عمل می

کانتینرها ارائه آسپتیک محتویات خود . جایی وسایل آلوده استفاده شوندحمل و جابه

  . کنندیرا ممکن م

  :توان به این نکات اشاره داشت، میبندي بسته هاي این روشاز مزیت

 افزایش عمر مفید ابزار به دلیل محافظت بهتر  

 هاي تعمیرات ابزار به دلیل محافظت بهترکاهش هزینه  

 حذف امکان تماس پرسنل با ابزار آلوده یا استریل در زمان حمل 

  ابزارافزایش طول زمان حفظ استریلیتی 

 ترانبارش منظم و مرتب و قابلیت دستیابی آسان 

  امکان ردیابی وRecall ترها با هزینه کمست 

 بنديهاي بستهکاهش هزینه 

 کاهش حجم و هزینه امحاي زباله و حفاظت بیشتر از محیط زیست 

  ستیک آسودگی بیشتر و کاهش خطاي پرسنل در چینش ابزارها در 

  مدت زمان بین استریلیزاسیون و استفادهاطمینان از بازنشدن ست در 

 ... 

Advantages 
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هایی براي شود که داراي دستهیک کانتینر در کل از یک بدنه یا کفی تشکیل می

کردن است و یک درب یا سرپوش دارد که با استفاده از یک مکانیسم چفتی به حمل

یک فیلتر یا . کندا نگهداري مییک سبد یا سینی، ابزار و وسایل ر. شودکفی محکم می

  .یا کفی تعبیه شده است/یک سوپاپ نیز، در درب و

ها ها و تعاریف استفاده شده است که آناز برخی واژه تعریف اجزاي یک کانتینردر 

  :آوریمرا در اینجا می

 Filter :شود و یا کفی یک کانتینر متصل می/اي که به درب ووسیله

دهد و پس از پایان کننده را مییا عوامل استریلامکان عبور هوا و عامل 

این فلیتر ممکن است . استریلیزاسیون، نقش یک سد میکروبی را دارد

 .یکبارمصرف، چندبارمصرف، یا به طور همیشگی و ثابت باشد

 Filter Retention System: فیلتر، مکانیسمی است  ندهسیستم نگهدار

ستم ـاین سی. داردیـه مـود نگـاي خـکه فیلترهاي غیردائمی را در ج

برداشتن در زمان تواند به شکل یک صفحه یا یک رینگ باشد که می

بعد از گذاشتن فیلتر جدید، دوباره شود و شده آزاد میفیلتر استفاده

 .شودبسته می

 Gasket: موم  و بندي و مهرنوار قابل انعطاف که نقش آب)seal ( را بین

 .کندها جلوگیري میاز ورود میکروارگانیسم درب و کفی کانتینر دارد و

Terms& Definitions 
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 Latching Mechanism:  وسیله مکانیکی که درب کانتینر را مکانیسم و

 .کندبه کفی آن محکم و چفت می

 Tamper-evident Device:  مهر و موم یا بستی یکبارمصرف که معموال

ر کنند و اگر درب کانتینآن را بر روي مکانیسم چفت کانتینر متصل می

دهنده بازشدن کانتینر خواهد شود و نشانباز شود، شکسته یا باز می

این وسیله این اطمینان را در زمان استفاده از وسایل استریل داخل  .بود

دهد که کانتینر پیش از استفاده نهایی، به عمد یا به کانتینر به کاربر می

 .تصادف باز نشده است

 Valve:  وسیله مکانیکی است که در طول والو یا سوپاپ یا دریچه، یک

شود و اجازه تخلیه هوا و نفوذ عامل فرآیند استریلیزاسیون باز می

دهد و پس از پایان استریلیزاسیون به منظور کننده را میاستریل

یک کانتینر یا مجهز به فیلتر است (شود جلوگیري از آلودگی، بسته می

 ).کندیا از سوپاپ استفاده می
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  :هر کانتینر باید در زمان تحویل گرفتن بازرسی شود

ها یا واشرها باید بدون برش یا ترك باشند و به شکل کامل و تمام گسکت) الف

  .صاف در جاي خود قرار بگیرند

تمام فیلتر باید به شکل کامل، بخش سوراخدار کانتینر را پوشانده باشد و ) ب

لتر را به شکل محکم و یکنواخت یفیلتر را دارد، باید فداشتن اي که وظیفه نگهوسیله

  .در جاي خود نگه داشته باشد

باید طوري آن را  بودن درب کانتینر،، در زمان بستهکردنمکانیسم چفت) پ

  .اشته باشد که حرکتی نداشته باشدنگه د

سوپاپ یا والو مکانیکی باید به درستی عمل کند و به آزادي حرکت داشته ) ت

  .باشد

  .ها باید محکم و بدون هرگونه آسیب یا خوردگی باشندها و پیچپرچ) ث

پیش از اولین استفاده از یک کانتینر، باید آن را بر اساس توصیه سازنده تمیز و 

  .  زدایی کردآلودگی

   

Inspection 
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زدایی باید در ظرف وسایل و ابزار آلوده از محل استفاده تا قسمت کثیف یا آلودگی

این ظرف به هر شکلی که هست، باید به شکل کامل، از تماس پرسنل . مناسب حمل شود

استفاده از  تاییداگر سازنده کانتینر . با وسایل آلوده در زمان حمل جلوگیري نماید

هاي بسته یا دهد، کانتینر با سوپاپحمل ابزار آلوده را می ی برايکانتینر به عنوان ظرف

الصاق . ظرف حمل ابزار آلوده استفاده شودتواند به منظور ترهاي خشک و سالم، میفیل

اگر . استالزامی  باشدلیبلی بر روي کانتینر که بیانگر آلوده بودن محتویات داخل ظرف 

آلوده شدن سطح بیرونی . بیرون کانتینر آلوده نباشد، نیازي به پوشش براي آن نیست

در اتاق عمل باشد که در زمان تماس با کانتینر، اسکراب  تواند توسط شخصکانتینر می

هنوز دستکش و گان آلوده به تن دارد، و یا پرستار سیرکولر که دستکش پوشیده است 

ها آلوده کرده است و در زمان تماس با کانتینر، و آن را با پانسمان و گاز و نمونه

بودن سطوح بیرونی کانتینر،  در صورت آلوده. به دست داردرا هنوز  ي آلودههادستکش

باید آن را پیش از حمل، در یک پاکت پالستیکی، یک سطل دردار یا ترولی مناسب 

  . شدن قرار داددردار یا قابل بسته

توصیه بر این است که بالفاصله پس از استفاده از ابزار، با استفاده از حوله مرطوب به 

اگر ابزار در آب یا . نگه داشته شوندآب یا هر محصول مخصوص این کار، ابزار مرطوب 

اند، باید پیش از حمل درون کانتینر، پرسنلی که پوشش ور شدهمحلول آنزیمی غوطه

  . مناسب دارد، آب یا محلول را خالی کند

Decontamination 
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در صورت آلوده بودن سطوح بیرونی کانتینر، پیش از قراردادن آن در آسانسور، 

  .دار قرار دادباید آن را در کیسه پالستیکی یا سطل در

زدایی، باید فیلتر را از در محل کثیف بخش استریل مرکزي یا همان قسمت آلودگی

کانتینر جدا کرد و اگر یکبارمصرف است آن را بر اساس روش اجرایی مرکز دور 

شده سازنده کانتینر، باید انداخت و اگر چندبار مصرف است، بر اساس روش توصیه

شدن آلودگی باشد، به ویژه زمانی که از خود کانتینر حل جمعتواند مفیلتر می. تمیز شود

فیلتر یکبارمصرف در صورتی که استفاده دوباره . شودبراي حمل ابزار آلوده استفاده می

شود، ممکن است در استریلیزاسیون ابزار اختالل ایجاد کند یا باعث آلودگی محتویات 

  . ملی در برابر آلودگی باشدکانتینر شود، چرا که ممکن است نتواند مانع کا

دار است، باید به توصیه سازنده در مورد تناوب و در صورتی که کانتینر از نوع سوپاپ

  . چگونگی برداشتن و تمیزکردن سوپاپ عمل کرد

براي ادامه . زدایی خارج شودد براي آلودگیـیشه بایـینر همـسبد داخلی کانت

از  ، ممکن است الزم باشد ابزار خارجو ابزار داخل آن زدایی، بسته به نوع سبدآلودگی

   .این که بتوان سبد را به همراه ابزار داخل آن تمیز نمودیا  باشند سبد

لیبلی براي معرفی محتویات داخل ( اگر کانتینر داراي یک لیبل چندبارمصرف است

تمیزکردن کانتینر ، ممکن است الزم باشد که لیبل پیش از )کانتینر یا هر اطالعات دیگر

راي یک ست ابزار خاص استفاده ـیشه بـاص همـینر خـاگر یک کانت. از آن جدا شود

  . شود، باید توجه کرد که لیبل را براي همان کانتینر نگه داشتمی
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هاي یکبارمصرف نیز باید هاي یکبارمصرف، و بستاندیکاتورهاي شیمیایی، لیبل

به ویژه در . کردن از درون کانتینر برداشته شوندزدایی و تمیزپیش از هرگونه آلودگی

شود، وجود این استفاده می) نگـگاه واشیـدست(صورتی که از شستشوي خودکار 

  . توانند مانع شستشوي کامل شوندها، میهایی از آنها یا تکهمصرفی

یجاد هاي ابزار در داخل کانتینر، در تمیزکردن اختالل اها و نگهدارندهینـاگر وجود پ

پیش از تمیزکردن جدا شوند، چرا که نقص در تمیزشدن، در کنند، باید می

  . کنداستریلیزاسیون نیز اختالل ایجاد می

استفاده از دستگاه (کانتینرها هم به شکل دستی و هم به شکل مکانیکی و خودکار 

در صورت شستشوي دستی، وسایل محافظت فردي . قابل شستشو هستند) واشینگ

باید بر . باشندبیشتر کانتینرها قابل شستشو در دستگاه می. مناسب باید استفاده شود

باید . ، شستشو و آبکشی انجام شودو سازنده دستگاه واشر اساس توصیه سازنده کانتینر

اده در شستشو دماي مورد استف. شدن آب داغ در کانتینر داشتتوجه به امکان جمع

هاي مورد نوع محلول. نباید به سطوح و اجزاي کانتینر به ویژه گسکت آسیب برساند

ها ممکن استفاده نیز باید با توصیه سازنده کانتینر منطبق باشد، چرا که برخی محلول

  . کنندو تغییررنگ ایجاد است بر روي سطوح کانتینرها خورندگی یا فرسایش 

، داشتن فیلترهاي نگهها، مکانیسمها، پرچها، چفتها، پیچرهپس از پایان شستشو، مه

اجزاي . دیدگی بازرسی شوندها، و فیلترهاي ثابت باید براي تمیزبودن و آسیبگسکت

توانند در استریلیزاسیون یا حفظ استریلیتی ابزار اختالل ایجاد دیده کانتینر، میآسیب

   . کنند
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شیوه استفاده از کانتینرهاي استریلیزاسیون باید بر اساس یک فرآیند کیفی مستند 

این فرآیند کیفی باید با همکاري . کندگیري میمعیارهاي الزم را اندازههمواره باشد که 

دفعات پایش . هاي مربوطه بهبود یابد و در فرآیند کیفی کلی مرکز گنجانده شودبخش

این امر بستگی به اهداف بهبود کیفی، تعداد کانتینرهاي مورداستفاده، دفعات  الزم براي

  . گیري عملکرد دارداستفاده از کانتینرها، و نوع اندازه

باید ارزیابی عملکرد  :زدایی یا کثیفانتقال وسایل آلوده به قسمت آلودگی) الف

هداري ایمن ابزار و بررسی قابلیت کانتینر براي نگ :کم شامل این موارد باشددست

وسایل آلوده، داشتن لیبل مناسب گویاي آلوده بودن ابزار و وسایل، وجود ترالی یا گاري 

  .مناسب، استفاده از تجهیزات محافظت فردي مناسب

: کم شامل این موارد باشدارزیابی عملکرد باید دست: زداییفرآیند آلودگی) ب

هاي سازنده کانتینر شامل برداشتن توصیه زدایی با دستورالعمل وانطباق روش آلودگی

، انتخاب و استفاده از مواد شیمیایی تمیزکننده، شستشوي دستی )در صورت وجود(فیلتر 

سازي کانتینر براي شستشوي خودکار با دستگاه، چینش و و آبکشی نهایی، آماده

 بارگذاري درست کانتینرها در دستگاه واشینگ، و انتخاب سیکل مناسب دستگاه

  ).انتخاب پارامترهاي مناسب براي سیکل(واشینگ 

: کم شامل این موارد باشدارزیابی باید دست :بازرسی کانتینرهاي استریلیزاسیون) پ

مکانیسم چفت باید سالم باشد و . ها نباید داراي دندانه یا تیزي باشندسطوح و گوشه

Quality Process Improvement 
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باید قابل انعطاف و بدون گسکت . فیلتر باید کامل و سالم باشد. درب را محکم نگه دارد

نگهدارنده فیلتر اگر داراي پیچ و پرچ است، . بریدگی باشد و در جاي خود محکم باشد

ها باید سوپاپ. باید اطمینان حاصل کرد که محکم هستند و شکل طبیعی خود را دارند

پریدگی باشند و بدون گیر و آزادانه عمل گونه دندانه، برش، شکستگی، و لببدون هیچ

  .نندک

کم شامل این ارزیابی عملکرد باید دست :هاي ابزاربندي و چینش ستترکیب) ت

اجازه استریلیزاسیون و  ،زارـهاي ابم ستـبررسی این که وزن و تراک: موارد باشد

شدن در کانتینر به منظور پخش) ها(دهند؛ وجود سبد کردن را به درستی میخشک

کننده با تمام ابزار به شکلی که عامل استریلصاف و یکدست ابزار و وسایل؛ چینش 

دار و سطوح ابزارها تماس کافی داشته باشد؛ بازبودن یا دمونتاژبودن ابزار اتصال

ابه؛ ـزهاي غیرمشـکی، یا فلـاي، الستیهـزارهاي شیشـچندقسمتی؛ چینش درست اب

باق با ها؛ محافظت از ابزار سبک و ظریف؛ و انطسازي و چینش درست لومنآماده

  .هاي سازنده کانتینر در مورد کانتینرهاي خاص و ابزارهاي پیچیدهدستورالعمل و توصیه

کم شامل این موارد ارزیابی عملکرد باید دست: یزربارگذاري و تخلیه استریال) ث

تعداد مناسب کانتینرها در چمبر استریالیزر؛ چینش درست کانتینرها بر روي : باشد

ر از ـتایینـینرها پـکانت(ها نديـبایل و بستهـگر وسـب با دیطبقات چمبر و در ترکی

؛ قراردادن کانتینرها )شوندقرار داده میمانند پارچه مواد جاذب هاي با جنس بنديبسته

بر روي یکدیگر فقط در صورت تایید سازنده یا سازندگان کانتینرها و انجام آزمون 
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شدن کانتینرها پیش از راي خنکـب افیـتصدیق در استریالیزر؛ و تخصیص زمان ک

  .هاجا کردن آنزدن و جابهدست

ارزیابی عملکرد باید  :ریلیزاسیون و سیکل استریلیزاسیونانطباق کانتینر است) ج

شده براي تصدیق هاي انجامهاي آزمونبررسی داده: کم شامل این موارد باشددست

  .ل استریلیزاسیون در یک استریالیزرتطابق کانتینر با روش استریلیزاسیون و انواع سیک

شرایط : کم شامل این موارد باشدارزیابی عملکرد باید دست :حفظ استریلیتی) چ

؛ مستندات )ترین حد امکان آلودگی وسایل داخل کانتینرهابا کم(نگهداري کانتینرها 

استریلیتی هاي تاریخ انقضاي مانند مطالعات و بررسی(آزمون بررسی حفظ استریلیتی 

  ).هاهاي چالش با آئروسولشده در مرکز، یا ارزیابیکانتینر استریل

  

تواند خطري براي سالمت در صورت وجود هر مشکلی در استفاده از کانتینرها که می

تحلیل مساله باید مشکل را . بیماران باشد، الزم است یک پروسه تحلیل مساله اجرا شود

بایست شدن مشکل مینیز به منظور اطمینان از اصالح تعریف و آن را حل کند، و پایش

حال پیشرفت  شده، سیستماتیک، پیوسته و درریزيوجود یک فرآیند برنامه. انجام شود

اي خالصه نتایج ممیزي باید به شکل دوره. ها الزامی استمشیبراي تصدیق انطباق با خط

سنجش عملکرد . مرور شودشود و با حضور تیم مرتبط با پیشگیري و کنترل عفونت 

شده دهد که سیستم پایش شود و نتایج با یک سطح کیفی از پیش تعییناجازه می

ها یا ایجاد تغییرات در روشی براي تشخیص مشکل ،تحلیل این اطالعات. مقایسه شود

  .کندها و انجام اصالحات الزم در سیستم را میسر میفعالیت
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  :شودابزار در سبد یک کانتینر آورده می آرایشدر پایان چند نمونه از چینش و 
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  مشاهدهمشاهده

کانتینرهاي موجود در مرکز درمانی خود، وضعیت فیلتر از روي یکی از  

  . دنمایی بررسی آن را یکبارمصرف یا چندبار مصرف

  اندیشهاندیشه

که به دلیل محافظت پایین  شودمی ابزاري در مرکز درمانی شما استفادهآیا 

  ؟کندتر از عمر مفیدش کار میاي و عدم چینش مناسب، کمهاي پارچهپک

  شماره بعديشماره بعدي

استریلیزاسیون را  در هاي کانتینريادامه مبحث سیستمدر شماره بعدي 

  .خواهیم داشت



 

 
 

15 

 V303: شماره

  94ماه خرداد : تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

پیشنهاد پاسخ به بخش اندیشه، براي دریافت منابع، طرح ایراد و پرسش، 

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

  news@marsimex.com    :آدرس ایمیل مکاتبه کنید

با فرمت  هاي پیشینو آرشـیو شماره نامهـگاهـکی این نسخه الکترونی

pdf هستندقابل دسترسی شرکت سایت در بخش دانلود وب.  

هاي بعدي گاهنامه به اطالع شمارهدر صورتی که تمـایل دارید انتشار 

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

ارسال کنید و یا با ما از طریق ) 021 88106063به شماره ( پیامکیا 

    .تلفن تماس بگیرید

  مـــان آرتــــــــــــــــا سالمـــــــــــــــتمـــان آرتــــــــــــــــا سالمـــــــــــــــت

  2واحد  411تر از بهارشیراز پ تهران خیابان شریعتی پایین

  021-88106063تلفکــــــــــــــس 

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

wwwwww..mmaarrssiimmeexx..ccoomm  
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