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 گاهنامه مان آرتا سالمت
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  V308: شماره

  94ماه آبان : تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

  

 مبحثبه مربوط مرسوم  واژگانبرخی  ،گاهنامهشماره در این 

   .دشومرور می استریلیزاسیون

  

  

هاي ها و لیبلبا توجه به این که معموال  از زبان انگلیسی در دستورالعمل

شود، مفید تجهیزات و مواد موجود در بخش استریل مرکزي استفاده می

اي قادر به درك متون است اگر کاربران به جهت انجام کار ایمن و حرفه

  . مربوطه باشند

از طرف دیگر با توجه به این که در زمان نگارش این گاهنامه هنوز 

زبان غیر پارسی وابستگی به مستندات و متون استانداردهاي منتشرشده به 

هاي وجود دارد، الزم است افراد شاغل در زمینه استریلیزاسیون و شاخه

  . مشابه از چنین متونی بهره ببرند

باشد و هدف از نگارش این گاهنامه فقط جهت یادآوري این موضوع می

  . آموزش زبان انگلیسی نیستدر حال حاضر آن 

ان مشترك چند مستند واژگان موجود در این گاهنامه از واژگبیشتر 

   .انتخاب شده است و همگی لزوما واژگان تخصصی نیستند

  

   

Basic CSSD Phrases 
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  V308: شماره

  94ماه آبان : تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

  

  

English پارسی 

AAMI 
  بهسازي تجهیزات پزشکی ایاالت متحده انجمن

(Association for the Advancement of Medical Instrumentation)  

Absorb جذب کردن 

Accept پذیرفتن؛ قبول کردن  

Access دسترسی؛ دستیابی 

According to مطابق؛ بر اساس 

Acid اسید؛ داراي خاصیت اسیدي 

Action اقدام 

Adequately به اندازه کافی 

Adhesive چسب؛ چسبدار؛ چسبنده  

Adjustment تنظیم  

Advance پیش رفتن؛ پیشروي کردن  

Aerosol  ترکیب ذرات مایع و جامد در گاز و هوا(آئروسول( 

Affect متاثر کردن؛ تغییر دادن 

After بعد از 

Air هوا 

Air conditioning  خلوص، و حرکت هوا دما، رطوبت،(تهویه مطبوع( 

Air removal  هاي استریلیزاسیوناشاره به بخشی از مرحله اول برخی سیکل(خروج هوا(

Alkaline آلکاالین؛ بازي؛ قلیایی 

Always همیشه؛ همواره 

Annual ساالنه 

Words 
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Antimicrobial ضدمیکروبی 

Appropriate مناسب 

Apron بندپیش 

Area فضا؛ ناحیه؛ محوطه 

Aseptic گندزدایی شده؛ جلوگیري از عفونی و آلوده شدن  

Assurance تضمین؛ اطمینان 

Audit ممیزي؛ بازبینی و رسیدگی 

Autoclave شرایط خاص مانند دما و فشاراي براي ایجاد ؛ محفظهاتوکالو؛ اتوکالو کردن

Automated شدهبه شکل خودکار؛ مکانیزه 

Automatic اتوماتیک؛ خودکار 

Available موجود؛ در دسترس 

Away from داردور از؛ فاصله 

Barrier  شده در مقابل آلودگیبندي پک استریلاشاره به خاصیت بسته(سد؛ مانع( 

Basket سبد 

BD indicator دیک اندیکاتور بووي)Bowie& Dick(  

Before پیش از 

Benchtop رومیزي 

Biologic بیولوژیک؛ مربوط به موجودات زنده 

Biological 
indicator 

 ))میکروارگانیسم یا موجود زنده(حاوي میکروب (اندیکاتور بیولوژیک 

Blade تیغ؛ تیغه 

Blood خون 

Body بدن 

Body fluids مایعات بدن 
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Bottom پایین؛ کف  

Bowie & Dick 
test 

 دیکآزمون یا تست بووي

Brush برس 

Cabinet کابینت؛ کمد یا گنجه 

Calibrate کالیبره کردن؛ واسنجیدن 

Calibration کالیبراسیون؛ واسنجی 

Capacity ظرفیت؛ گنجایش؛ توانایی 

Care مراقبت؛ توجه؛ پرستاري 

Cart  ترالی(گاري؛ چرخ( 

Cause ؛ باعث شدندلیل 

CE mark  مورد قبول اروپا(نشان محصول قابل فروش در منطقه اقتصادي اروپا(  

Central مرکزي 

Challenge چالش 

Chamber چمبر؛ محفظه؛ اتـاق  

Chemical شیمیایی 

Chemical 
disinfection 

 ضدعفونی به روش شیمیایی

Chemical 
indicator 

 اندیکاتور شیمیایی

Clean تمیز؛ پاك 

Cleaner تمیزکننده؛ پاك کننده 

Cleaning process فرآیند پاك کردن یا شستشو 

Coagulate لخته شدن خون 

Collect جمع کردن؛ گرد آوردن  
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Compatible ارـسازگ 

Complete کامل؛ تمام کردن 

Completion تکمیل؛ اتمام؛ اجرا 

Compress به هم فشردن؛ متراکم کردن 

Compressor کننده هواکمپرسور؛ متراکم 

Concentration  یا غلظت گاز مثال غلظت محلول(غلظت( 

Condensation  اشاره به قطرات آب در استریالیزر بخار(میعان؛ چگالش( 

Conditions شرایط 

Congeal سفت شدن؛ بستن 

Consideration مالحظات  

Contact تماس؛ برخورد؛ محل اتصال 

Container کانتینر؛ ظرف 

Contamination آلودگی 

Content محتوا 

Cool خنک؛ خنک کردن 

Corrosion خوردگی؛ تحلیل 

Cotton اينخی؛ پنبه  

Coverall هایک پوشش محافظتی کلی براي پوشاندن تمام لباس  

Critical 
  همچنین اشاره به نوع کاربري ابزار و (حساس و حیاتی؛ بحرانی 

  )سطح الزم ضدعفونی انتخاب

CSSD  بخش استریل مرکزي)Central Sterilization Supply (Service) Department( 

Cycle سیکل؛ چرخه 

Daily روزانه 

Damage آسیب زدن؛ معیوب کردن 
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Damp نم 

Danger خطر؛ به خطر افتادن 

Data logger براي کالیبراسیونکننده متغیرها در سیکل دستگاه مثال ثبت(ات داده ـّثب( 

Data sheet مثال همراه یک محصول( ها و اطالعاتبرگه داده( 

Debris ماندهآلودگی باقی 

Decontamination زداییآلودگی 

Delivery دریافت و تحویل 

Density ؛ دانسیته؛ چگالی)مثال میزان تراکم ابزار در یک ست( تراکم 

Department دپارتمان؛ قسمت؛ بخش 

Design طراحی 

Destroy از بین بردن؛ کشتن 

Detect کشف کردن؛ آشکار کردن 

Detergent کننده؛ شویندهدترجنت؛ پاك 

Develop گسترش دادن؛ ایجاد کردن 

Device مثال در وسیله پزشکی یا ( وسیلهMedical Device(  

Diagnosis یابیتشخیص؛ تشخیص عیب؛ ریشه 

Difficult دشوار 

Dirty آلوده؛ کثیف  

Disassemble  اشاره به باز کردن قطعات ابزارهاي چندتکه(دمونتاژ کردن؛ مجزا کردن( 

Disinfectant ضدعفونی کننده؛ گندزدا 

Disinfection ضدعفونی 

Dispatch توزیع؛ ارسال 

Dispenser نوارچسب، مثال دیسپنسر صابون مایع، محلول، (کننده تامین یا توزیع(...  

Disposable یکبارمصرف 
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Disposal دفع کردن 

Distilled water آب مقطر  

Distribution پخش؛ توزیع 

Document مدرك؛ سند 

Dose  مثال در غلظت محلول و میزان استفاده از آن(دوز؛ اندازه معین(  

Drain 
  تخلیه؛ خروجی فاضالب 

 )استریالیزر از چمبرو کندانس چنین اشاره به نقطه خروجی بخار هم(

Drape با پارچه پوشاندن( شان( 

Dried شدهخشک 

Dry heat  اشاره به روش استریلیزاسیون حرارت خشک(حرارت خشک( 

Drying خشک کردن 

Dust cover  بندي ثانویه پک پس از استریل کردنبسته(پوشش غبارگیر( 

Duty وظیفه؛ تکلیف 

Effect تاثیر؛ اثر 

Efficiency وري؛ قابلیتبهره 

Emission تابش؛ انتشار 

Emulator 
  )کردنسعی در برابري جستن یا حتی گذر(تقلیدکننده 

  )دهدشده از متغیرها را میتعریف ، که گزارش رسیدن به نقطهتیپ شششیمیایی اندیکاتور  ی براينام(

EN  استاندارد یا نرم اروپایی)European Norm(  

Ensure اطمینان یافتن 

Enzymatic آنزیمی 

EO gas گاز اتیلن اکساید  

Equipment  ؛ دستگاه)مثال در تجهیزات حفاظت فردي - تجهیزات(تجهیز 

Error خطا؛ اشتباه 
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Ethylene oxide اتیلن اکساید  

Evaluation ارزیابی؛ سنجش  

Exposure 

  پرتودهی؛ در معرض نهادن 

  )گیرنددر معرض شرایط استریلیزاسیون قرار میاستریالیزر که وسایل ثال مرحله اصلی سیکل م(

  در معرض دهد پک می نامی براي اندیکاتور شیمیایی تیپ یک، که خارج پک است و گزارش(

 )نشده تمیز داده شودهاي پروسسشرایط پروسه استریلیزاسیون قرار گرفته است تا از پک

External  خارجی 

Extreme حد غایی؛ خیلی زیاد 

Face shield شیلد یا پوشش صورت  

Failure نقص؛ عدم تکمیل به درستی 

FDA  (غذا و داروي ایاالت متحده ) اداره(سازمانFood& Drug Administration(

FIFO 
  )First In First Out(خروج به ترتیب ورود 

)به ترتیب تاریخ استریلیزاسیون هاي استریل انبارش شدهقانون استفاده از پکمثال در (

Fingernail ناخن 

Floor  کف اتاق(کف زمین( 

Fluid مایع؛ سیال 

Fluid-resistant  شده در زمان شستشوي ابزارمثال روپوش پوشیده(مقاوم در برابر مایعات( 

Fold تا کردن؛ پیچیدن  

Following آیدچه در بعد میدنباله؛ آن 

Foreign body 
  شود و نباید وارد شود،می چیزي که به داخل بدن وارد(جسم خارجی 

  )یا در حین جراحیو ... از طریق بلعیدن، گوش، 

Gas گاز 

General عمومی؛ کلی 

Glass ايشیشه؛ شیشه  

Glove دستکش 
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Goggle عینک محافظ 

Gown گان 

Gravity  اشاره به نوعی سیکل استریلیزاسیون(گراویتی؛ ثقلی( 

Guideline المللیهاي ملی یا بیندستورالعمل و توصیههاي مانند کتابچه( راهنما(  

Hand ؛ عقربه)از مچ تا نوك انگشتان( دست 

Handle رفتار کردن؛ از عهده برآمدن؛ سر و کار داشتن  

Head cover  کاله براي پوشیدن موي سر(پوشش سر(  

Health  سالمتیسالمت؛ تندرستی؛ 

Hearing شنوایی 

Heat mitt  نسوز(دستکش حرارتی( 

Heat sealer  هاي کاغذي و نایلونیدستگاه دوختن بسته(سیلر حرارتی( 

Heavy سنگین؛ وزیـن  

High frequency فرکانس باال؛ پربسامد 

High level 
disinfection 

 ضدعفونی سطح باال

Hold داشتننگه 

Holding time داشتن وضعیت در شرایط ثابتشده؛ زمان نگهزمان صرف 

Hospital بیمارستان 

Hydrogen 
peroxide 

 پراکسید هیدروژن

Hygiene بهداشت 

IFU  روش یا موارد استفاده)Instructions For Use; Indications For Use(  

ill بیمار؛ ناخوش 

Immerse ور کردنغوطه 

Implant ی؛ کاشتنایمپلنت؛ کاشتن  
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Improvement بهسازي؛ بهبود؛ پیشرفت  

Incubate  قراردادن اندیکاتور بیولوژیک در دماي ثابت رشد اسپور(کردن انکوبه( 

Incubator انکوباتور 

Indicator اندیکاتور؛ شاخص؛ نشانگر 

Indicator strip  اندیکاتور به شکل نوار یا باریکه(نوار شاخص( 

Infection عفونت؛ سرایت 

Infectious عفونی؛ واگیر 

Injection  استریالیزر کننده به چمبرورود عامل استریلمثال (تزریق؛ پاشش( 

Inside درون؛ داخل 

Inspect بازرسی کردن؛ تفتیش کردن 

Installation اندازينصب و راه 

Instruction دستور کار؛ دستور عمل 

Instrument ابزار 

Instrument set ست ابزار؛ دست یا مجموعه ابزار  

Integrator 
  شرایط اندیکاتور شیمیایی تیپ پنج که متغیرهاي نام(کننده؛ تجمیعی گیر؛ جمعانتگرال

 )دهدکند و وضعیت نهایی را گزارش میدر زمانی که در بازه مجاز هستند، جمع میاستریلیزاسیون را 

Internal مثال اندیکاتور داخلی یا درون پک( داخلی( 

Interpret تفسیر کردن 

ISO استانداردسازي المللی سازمان بین)International Organization for Standardization(  

Item  از اقالم(فقره؛ قلم( 

Keep نگهداشتن 

Kill کشتن؛ از بین بردن 

Label  حاوي اطالعات بر روي یک وسیله یا بسته(لیبل برچسب؛( 

Large مثال استریالیزر بزرگ( بزرگ(  
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Laundry ريخانه؛ الندري؛ لنژرختشوي  

Layer الیه؛ چینه 

Leakage نشت؛ چکه 

Leave ترك کردن 

Legging پوشساق 

Level سطح؛ مسطح؛ تراز 

Lid سرپوش؛ کالهک 

Lift بلند کردن؛ برداشتن؛ باالبر یا آسانسور  

Liquid مایع 

Liquid soap صابون مایع 

Load  شودوسایل، ابزار و موادي که در داخل چمبر قرار داده می(بار( 

Loading  قراردادن وسایل، ابزار و مواد در داخل چمبر(بارگذاري( 

Log 
  یات یا شرح روزانه؛ مخفف لگاریتمصورت عمل

 )لوگ5به اصطالح  یک اندیکاتور بیولوژیکمثال (

Loosely به شلی و آزاد؛ غیرمحکم 

Lot number  شماره الت(الت نامبر( 

Low 
temperature 

  اشاره به فرآیندهاي انجام شده در دماهاي پایین (دماي پایین 

 )مانند استریلیزاسیون گاز اتیلن اکساید، پالسما پراکسید هیدروژن

Lower تر؛ کاستنپایین  

Lubrication کاريسازي؛ روغنروان 

Lumen لومن؛ حفره؛ مجراي داخلی وسیله توخالی و لوله مانند 

Magnifier نمادرشتبین؛ ذره 

Maintenance  نگهداري؛ نگهداشت)Preventive Maintenance: PM(  

Malfunction نقص؛ عیب فنی؛ خرابی 
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Manual دستی؛ دفترچه راهنما 

Manufacturer تولیدکننده؛ سازنده 

Marker قلم؛ خودکار؛ ماژیک  

Mask ماسک؛ مانع؛ نقاب 

Material ؛ جنسماده 

Maximum  بیشینه؛ حداکثرماکسیمم؛ 

Mechanical مکانیکی 

Medical waste  بالقوه عفونی(زباله پزشکی یا بیمارستانی( 

Medium میانی؛ حد وسط؛ وسیله 

Mesh تور مانند؛ مشبک  

Metal فلزي؛ فلز  

Microorganism  موجود میکروسکوپی(میکروارگانیسم( 

Microwave میکرو ویـو؛ مایکرو ویـو؛ ریـزموج 

Migrating اشاره به اندیکاتور شیمیایی نوع پیشرونده(رونده جا شونده؛ پیشجابه(  

Minimum ترین؛ کمینهمینیمم؛ کم 

Moisture رطوبت؛ نم 

Moisturize مرطوب کردن 

Monitoring پایش؛ نظارت 

Multi parameter  نام اندیکاتور شیمیایی تیپ چهار(چند پارامتري( 

Necessary  بایـستهالزم؛  

Needle سوزن؛ سوزن سرنگ 

Needlestick آلوده بودن به پاتوژن خونیشی غیراستریل با احتمال با دیدن آسیب (استیک نیدل( 

Negative منفی 

Neutralization اشاره به مرحله شستشو با اسید در دستگاه شستشوي ابزار( خنثی سازي( 
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Non-critical غیر بحرانی 

Non-linting بدون پرز 

Non-porous بدون خلل و فرج 

Non-woven  بندي پکهاي نبافته در بستهاشاره به پارچه(نبافته و بدون تار و پود(  

Off duty خارج از خدمت؛ مرخصی 

Open باز کردن  

Operator اپراتور؛ کاربر؛ متصدي 

Outside بیرون؛ بیرونی 

Pack پک؛ بسته 

Packaging بنديبسته 

Paper کاغذ 

Parameter پارامتر 

Pathogen زاپاتـوژن؛ بیماري  

Patient بیمار 

PCD  وسیله چالش فرآیند)Process Challenge Device(  

Peel پوست کندن؛ برداشتن الیه رویی  

Peel pack نایلون-نایلون، تایوك- کاغذ، نایلون- یا کاغذ(نایلون - بندي از نوع کاغذبسته(  

Penetration ؛ رخنه؛ داخل شدن)مثال نفوذ بخار به داخل پک( نفوذ 

Peracetic acid پر استیک اسید 

Perforated دارسوراخ 

Performance عملکرد 

Permanent همیشگی؛ ماندنی 

Person شخص؛ نفر 

Personnel پرسنل؛ کارکنان  
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Phase فاز؛ مرحله 

Physical فیزیکی 

Place دادن؛ قرار نقطه؛ مکان؛ محل 

Plan برنامه ؛نقشه  

Plasma  جامد، مایع، گاز، پالسما :حالت چهارم ماده(پالسما( 

Policy سیاست؛ روش؛ خط مشی 

Porous متخلخل؛ داراي خلل و فرج 

Position محل قرار گرفتن؛ موقعیت؛ مقام شغلی یا سازمانی  

Positive control  بدون استریل کردن انکوبه کردن اندیکاتور بیولوژیک(کنترل مثبت( 

Potential پتانسیل؛ بالقوه 

Pouch  پکنایلونی یا پیل-بندي کاغذاشاره به بسته(کیسه؛ پاکت( 

Pre vacuum اشاره به نوعی فرآیند استریلیزاسیون بخار(خال پیش( 

Precautions احتیاط؛ اقدام احتیاطی؛ پیشگیري 

Preheat قبال گرم کردن؛ گرم کردن ابتدایی 

Preparation سازيآماده 

Pressure فشار 

Prevention پیشگیري 

Preventive 
maintenance 

  )PM(نگهداري پیشگیرانه 

Prion  نوعی پروتئین معموال بیماریزا با مقاومت باال در استریلیزاسیون(پریون(  

Prior to پیش از 

Procedure طرز کار؛ روال 

Process کردن؛ مراحلی را طی فرآیند 

Processed item  شدهمثال ابزار استریل(شی یا وسیله مورد فرآیند قرارگرفته( 
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Produce تولید کردن  

Product محصول 

Prosthesis پروتز  

Protection محافظت 

Protective  اشاره به تجهیزات محافظتی فردي(حفاظتی( 

Purity خلوص؛ پاکی 

Quality کیفیت 

Quantity  کمیتمقدار؛ 

Rapid ؛ چابکسریع 

Reason دلیل 

Recall  اشاره به بازگرداندن پک مشکوك به استریل نبودن(بازخوانی؛ فراخوانی( 

Receive دریـافت کردن؛ گرفتن  

Recommend توصیه کردن؛ توصیه شدن  

Record keeping نگهداري سوابق و مستندات 

Reduce کاهش دادن 

Reel  کاغذ پالستیک بنديرول بسته(قرقره( 

Reference مرجع؛ منبع 

Reject نپذیرفتن؛ رد کردن  

Relationship رابطه؛ نسبت؛ بستگی 

Relative 
humidity 

  نسبت مقدار بخار آب موجود در هوا به بیشترین مقدار(رطوبت نسبی 

 )ممکن در آن دماي خاص

Release  استفادهمثال تحویل دادن پک براي (آزاد کردن؛ منتشر کردن(  

Relocation جابجایی؛ تجدید محل 

Removal  اشاره به (برداشتن؛ حذفair removal یا خروج و حذف هوا از چمبر(  
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Remove برداشتن؛ برطرف کردن 

Repair تعمیر کردن 

Replace جا کردنتعویض کردن؛ جابه 

Report گزارش 

Required شدهالزم؛ خواسته 

Resistant  پایدارمقاوم؛ 

Respirator ماسک مخصوص گازهاي سمی یا مواد خطرناك  

Result نتیجه 

Return برگشتن؛ برگرداندن؛ عودت 

Reusable چندبار مصرف( قابل استفاده مجدد( 

Reuse دوباره استفاده کردن 

Rinsing  آخرین مرحله یا آبکشی در شستشو(آبکشی( 

RO water  آب اسمز معکوس)Reverse Osmosis(  

Roll  یا رول نوار چسب پالستیک -بندي کاغذاشاره به رول بسته(طاقه؛ رول(  

Rotation گردش؛ چرخش 

Rotation of stock  ترین کاال به ترتیب تاریخاستفاده از قدیمی(گردش اقالم انبار( 

Routine روتین؛ روال؛ خط مشی جاري 

Routinely به شکل روال؛ روش جاري 

Rub  مثال در استفاده از محلول ضدعفونی دست(مالیدن؛ پاك کردن(  

Safely بدون خطر؛ ایمن 

Safety ایمنی 

Saturated steam که براي استریلیزاسیون بخار مناسب است( بخار اشباع( 

Scrub  تر از سخت(مالشRub ( شدن براي انجام جراحی با اسکرابآمادهبراي تمیزکاري؛ 

Seal  بستن؛ درزگیري کردندوختن؛ 
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Semi-critical نیمه بحرانی 

Sensitivity حساسیت 

Sensor سنسور؛ حسگر 

Separate جداکردن؛ تفکیک کردن 

Service سرویس؛ تعمیر؛ رسیدگی 

Sharp تیز؛ داراي نوك تیز 

Shelf قفسه؛ طاقچه 

Shoe cover  کفشپوشش 

Single parameter  اندیکاتور شیمیایی تیپ سهنامی براي (تک پارامتري( 

Single use یکبار مصرف 

Sink سینک شستشو 

Skin پوست 

Soak وريخیساندن؛ غوطه 

Soap صابون 

Soft نرم؛ مالیم 

Soiled آلوده 

Solid  وسایل جامد توپر مانند قیچی و تیغاشاره به  (جامد(  

Solution محلول؛ راه حل  

Source منبع؛ سرچشمه 

Special ویژه؛ متمایز؛ مخصوص  

Specific ویژه؛ متمایز؛ معین  

Splash پاشیده شدن قطرات مایع 

Spore اسپور 

Staff کارکنان 
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Stage مرحله 

Standard استاندارد؛ سنجه 

Steam sterilizer اتوکالو بخار( استریالیزر بخار( 

Sterilant کنندهعامل استریل 

Sterile استریل؛ سترون 

Sterility استریلیتی؛ سترونی؛ نازایی 

Sterilization هااستریلیزاسیون یا از بین بردن یا غیرفعال کردن میکروارگانیسم 

Sterilizer کنداستریالیزر یا چیزي که استریل می 

Sterilizing cycle سیکل یا چرخه استریل کردن 

Storage انبارش 

Store انبار؛ انبار کردن 

Substance ماده؛ جنس 

Suitable مناسب 

Sunlight تابش آفتاب؛ نور خورشید 

Superheated  بخار با دماي باالتر از دماي بخار اشباع، که براي استریلیزاسیون مناسب نیست(سوپرهیت(  

Supervisor سوپروایزر؛ سرپرست 

Supply ؛ منبعتامین کردن 

Surface سطح 

Surgical مربوط به جراحی 

Tabletop رومیزي 

Tape نوارچسب 

Temperature دما 

Test procedure فرآیند آزمون 

Textile  یا  از نوع بافته(پارچهwoven( 
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Thermal حرارتی 

Thermal 
disinfection 

 )انجام ضدعفونی با استفاده از دما و زمان(ضدعفونی حرارتی 

Thermal sealer  هاي کاغذي و نایلونیدستگاه دوختن بسته(سیلر حرارتی( 

Time زمان؛ فرصت 

Total time  مثال کل زمان یک سیکل کاري دستگاه(زمان کلی( 

Touch تماس؛ دست زدن؛ رسیدن 

Towel حوله 

Toxic کنندهسمی؛ مسموم  

Transfer انتقال؛ منتقل کردن 

Transmission  مثال در انتقال عفونت(انتقال؛ سرایت( 

Transport  نقل؛ حمل کردن؛ ترابري کردنحمل و 

Tray سینی 

Trolley ترولی؛ چرخ دستی 

Troubleshooting یابییابی؛ اشکالعیب  

Type  نوع؛ نمونهتیپ؛  

Ultrasonic اولتراسونیک؛ فراصوت 

Unexposed  هاي داخل استریالیزر نرفتهمثال پک(در معرض قرارنگرفته( 

Unloading  ها از چمبر در پایان سیکلوسایل و یا پکاشاره به برداشتن (تخلیه( 

Unwrapped بنديبندي نشده؛ بازشده از بستهبدون پوشش؛ بسته  

Use استفاده کردن؛ استفاده؛ کاربرد 

Used شدهاستفاده 

User کنندهکاربر؛ مصرف 

Utensil وسیله؛ ابزار  



 

 
 

21 

  V308: شماره

  94ماه آبان : تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

Vacuum خال 

Validation ارزیابی؛ معتبرسازي؛ تایید  

Vapor بخار 

Variable متغیر 

Ventilation تهویه؛ هواسازي  

Verify تصدیق کردن؛ وارسی کردن؛ بازبینی کردن 

Visually چشمی؛ دیداري؛ بصري 

Volume حجم؛ گنجایش 

Wall ؛ دیوارهدیوار 

Ward بخش؛ ناحیه 

Washer  دستگاه شستشوي ابزار اشاره به(شستشو دهنده( 

Waste زباله 

Water آب 

Water hardness سختی آب 

Wear به تن داشتن؛ پوشیدن 

Weekly هفتگی 

Weight وزن  

Wet pack پک مرطوب  

Wet steam  بخار داراي قطرات مایع که براي استریلیزاسیون مناسب نیست(بخار مرطوب(  

Wipe مالیدن با پارچه یا دست 

Worker کارگر؛ اپراتور 

Wrap یک جنس منعطفبا (بندي کردن پوشش؛ بسته( 

Write نوشتن  
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  مشاهدهمشاهده

ابزار یا تجهیزات یا وسایل موجود در مرکز  هاي Manualیا  ها IFUیکی از  

  .خود را مطالعه کنیددرمانی 

  اندیشهاندیشه

هاي براي آموزش زباناي برنامهآیا معتقد هستید فقط مسئولین مرکز باید 

  خارجی براي کارکنان داشته باشند؟

  بعديبعديشماره شماره 

در شماره بعدي مروري بر موارد مرتبط با پک مرطوب در استریلیزاسیون 

  .بخار 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.  

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

) 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  411بهارشیراز پ تر از 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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