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موارد مرتبط با پک مرطوب در برخی  ،گاهنامهشماره در این 

   .دشومرور میبخار  استریلیزاسیون

  

  

استفاده بسیار معمول از روش استریلیزاسیون بخار آب در  با توجه به

مراکز درمانی کشور، الزم است همواره به نکات مرتبط با این نوع فرآیند 

توجه ویژه شود، چرا که با به فراموشی سپردن نکات ظریف در کار، گاهی 

   .آیدنتایج مطلوب به دست نمی

استریلیزاسیون بخار  کنند یک چرخههستند مراکزي که گهگاه دقت نمی

هوا را از چمبر و وسایل داخل آن : باید تمام مراحل را به درستی انجام دهد

ها را خارج کند، وسایل را گرم کند و استریل نماید، و سپس وسایل و پک

پک، آب و رطوبت باقی مانده در صورتی که داخل یا خارج . خشک نماید

یش ـر بـکنیم و اگیـطاب مخ Wet Packوب یا ـباشد، آن پک را پک مرط

، بار مرطوب یا ل چمبرـداخ ارـب کلباشد،  لـاز یک پک دچار این مشک

Wet Load یک پک مرطوب، غیراستریل . در نظر گرفته خواهد شد

شود و باید پس از کشف و رفع مشکل، مراحل استریلیزاسیون محسوب می

  . دوباره براي آن تکرار شود

   

Wet Pack& Wet Load 
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س از ـپبندي، تهـبر روي پک یا در داخل بساهده ـمانده و قابل مشباقیرطوبت 

ا ـی "وبـرطـک مـپ"ک ـک را یـدن، آن پـشکـان استریلیزاسیون و خنـپای

"Wet Pack" اي از تواند به شکل نم، قطرات، و یا تودهرطوبت می .نام خواهد داد

بندي پک مرطوب با توجه به محل تقسیم. آب بر روي پک یا داخل آن باشد

  . رطوبت است، یعنی در داخل پک است یا بر روي آن

اگر پک مرطوب در بخش استریل مرکزي مشاهده شود، نباید آن را انبار کرد 

اگر پک مرطوب در محل مصرف مثال اتاق عمل دیده . کننده دادیا تحویل مصرف

مات بخش استریل مرکزي و این موضوع در خد. شود، نباید از آن استفاده کرد

  . کندهاي جراحی تاخیر ایجاد میچنین عملهم

، اما "شدنپس از پایان استریلیزاسیون و خنک"شود درست است که گفته می

ها در شدن پکبراي خنک باز کردن درب دستگاه-در صورتی که از تکنیک نیم

سیکل و پیش از آغاز شود، نباید در پایان پایان سیکل استریلیزاسیون استفاده می

هاي بنديمشاهده شود، به ویژه بر روي بسته ها رطوبتیشدن، بر روي پکخنک

ها باید به محض خروج از پس سطح خارجی پک. با جنس جاذب رطوبت

  . استریالیزر خشک باشد

ش از ـپی. تندـزاسیون بخار کامال داغ هسـایان سیکل استریلیـها در پپک

ها را با دست لمس کرد، چرا که اختالف دماي بین آن ها نبایدشدن پکنکـخ

ها امکان ایجاد کندانس و در نتیجه انتقال آلودگی به انگشتان دست و سطح پک

Moisture 
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هاي سرد هاي داغ را بر روي قفسهطرف دیگر نباید پکاز . داخل پک را دارد

گرم  ها را تا سردشدن بر روي ترالی خود دستگاه که داخل دستگاهقرار داد، پک

بهینه این است که یک استریالیزر چند ترالی داشته (شده بوده است نگه دارید 

باشد؛ یکی در دستگاه در سیکل استریلیزاسیون، یکی در حال سردشدن، یکی در 

چنین نباید در معرض باد سرد هاي داغ همپک). حال پرشدن براي سیکل بعدي

  . شدن قرار بگیرندبراي خنک

شوند که در استریلیزاسیون طوري انتخاب و ساخته میبندي جنس مواد بسته

کننده اجازه نفوذ و خروج دهند و در حین سیکل استریلیزاسیون به عامل استریل

شده و محیط در پایان سیکل، به عنوان سد و مانعی بین ابزار و وسایل استریل

این ضمانت را بندي یا کانتینر، گرچه سازنده مواد بسته. خارج از پک عمل کنند

یا فیلتر کانتینر، ...) کاغذ، پارچه، (بندي توانند بدهند که بستهفقط در صورتی می

تواند مرطوب بودن پک، چه در داخل و چه در خارج، می. خشک و سالم باشد

ها ایجاد کند تا از محیط بیرون به مسیري براي میکروارگانیسممانند یک فتیله 

  . داخل پک نفوذ کنند

. بندي بستگی داردطوبت ایجادشده در یک پک، به وسایل و جنس بستهنوع ر

درصد کتان، رطوبت را به 100مانند پارچه بندي با جنس جاذب آب مثال بسته

. شودها مشاهده نمیدارد و قطرات آب بر روي آنشده و نم نگه میشکل جذب

ی است مقدار کم دهند ممکنبندي که اجازه نفوذ به آب را نمیمواد بستهآن نوع 

بر روي سطح قرار به شکل قطرات ریز آب  از آب را جذب کنند و باقی آن
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اما موادي که سخت هستند و از فلز یا الستیک . بگیرند یا از روي سطح آن بغلتند

یچ مقدار جذب ـدن را به هـشاند، رطوبت ایجادشده در زمان گرمساخته شده

بندي، ممکن کل سطح وسیله یا بستهکنند و رطوبت ایجادشده بر اساس شنمی

هاي قرارداده به همین دلیل پک. است به شکل قطرات باشد یا از روي آن بغلتد

، به همین دنها ممکن است رطوبت غلتیده را جذب کنشده در زیر این نوع پک

هاي ین و پکـشود کانتینرهاي فلزي در طبقات پایدلیل است که توصیه می

االتر در چمبر استریالیزر بخار چینش شوند و یا در زیر اي در طبقات بپارچه

ها، از مواد جاذب کمکی استفاده شود هایی در صورت تایید سازنده آنچنین پک

  . تر خشک شودآسانایجادشده تا در طول سیکل رطوبت 

با جنس ل یک ست یا پک ـک در داخـطره کوچـک قـاهده یـدر زمان مش

 ،ن قطره یا قطراتـممکن است به ذهن برسد ایذي، اي یا کاغبندي پارچهبسته

ایجاد شود، اما نکته این است که باید  آن قدر کم هستند که مشکلی نباید در کار

مانده رطوبتی باشد که بیرون پک را هم تواند باقیتوجه کرد این قطرات می

خشک شده و رطوبت تنها در داخل پک مرطوب کرده بوده و حاال سطح بیرونی 

البته در مورد کانتینرهاي فلزي مورد . استباقی مانده پک به شکل قطرات 

بندي باید با سازنده آن مشورت کرد، چرا که بر اساس نوع استفاده در بسته

راي ورود ـري بـلی مسیـوبت داخـت رطـکن اسـینر، ممـی آن کانتـراحـط

  . میکروارگانیسم باشد یا نباشد
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ها به دلیل روش عملکرد این نوع فرآیند علت ایجاد رطوبت و آب در پک

را تا دماي الزم و ابزار و وسایل داخل چمبر  ،بخار آب. استریلیزاسیون است

کند و این گرم کردن را با انتقال انرژي شده براي استریلیزاسیون گرم میتعیین

انرژي و گرم کردن، بخار  در زمان این انتقالِ. دهداش انجام میگرمایی نهفته

این فرآیند تا . شودکندانس یا چگالیده و تبدیل به آب میدهد و غییر فاز میت

زمانی که تمام آنچه در چمبر قرار دارد به دماي بخار ورودي به چمبر برسد، ادامه 

  . خواهد داشت

، نیاز به انتقال حرارت بیشتري براي رسیدن به دماي به ویژه ،وسایل فلزي

نتیجه هر چه میزان جرم فلزها در بار بیشتر باشد یا د و در نیون داراستریلیزاس

  . شودتراکم بار بیشتر باشد، آب بیشتري در نتیجه کندانس بخار ایجاد می

ایجادشده است،  هامیعانآنچه از در یک سیکل نرمال استریالیزر بخار، بیشتر 

خارج  مبرـیر و از چـده باشد، تبخـی مانـشوند و اگر آبی باقاز چمبر تخلیه می

تواند مانده آن قدر زیاد باشد که دوباره تبخیر نشود، میاگر آب باقی. شودمی

  . منجر به پک مرطوب شود

اي که قرار است استریل رابطه ایجاد کندانس ایجادشده با توجه به وزن وسیله

  :شود به این شکل است

  

  

  :داریمکه در آن 
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C لیترمقدار کندانس ایجادشده بر حسب میلی  

W وزن محصول یا وسیله بر حسب پوند  

CP حرارت ویژه محصول یا وسیله  

ΔT ن با دماي ابتدایی محصول بر حسب فارنهایتاختالف دماي استریلیزاسیو  
  

دهد هرچه وزن بیشتر باشد، مقدار کندانس ایجادشده این رابطه نشان می

فوالد ضدزنگ با  براي نمونه، فرض کنید یک سینی حاوي ابزار. بیشتر خواهد بود

بندي شده است پوند بسته 2ا وزن بدر پارچه چیت موصلی کتان پوند  15وزن 

و  1/0مقدار حرارت ویژه براي استیل ضدزنگ ). گرم است 453هر پوند حدود (

یون ـیزاسـریلـاي استـاگر دم. است 31/0تان ـلی کـت موصـه چیـبراي پارچ

باشد و دماي ابتدایی وسایل و پک ) گراددرجه سانتی132(درجه فارنهایت  270

در نظر گرفته شود، مقدار کندانس ) گراددرجه سانتی21(درجه فارنهایت  70

  . لیتر خواهد بودمیلی 240ایجادشده برابر 

به منظور از بین بردن کندانس ایجادشده، باید انرژي کافی به آن داده شود تا 

در مرحله . ز چمبر خارج شودخار ایجادشده اـس بـتبخیر شکل گیرد و سپ

شود و شرایطی بخار به سرعت از چمبر خارج میکن استریالیزر بخار، خشک

چمبر به هاي گرماي دیوارهو ل چمبر، ـهاي داخچون خال، گرماي خود پک

کن علت خال نگه داشتن فشار چمبر در مرحله خشک. کنندشدن کمک میخشک

تري تبخیر ، در دماي پایینط اطرافشـتر محیاست که آب در فشار پایین این

تري کردن ضعیفیکی از دالیلی که اتوکالو گراویتی یا ثقلی، خشک( شودمی
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نسبت به یک اتوکالو با خروج هواي دینامیک مانند نوع پیش و پس خال دارد 

. )کن در نوع گراویتی باالتر استهمین موضوع است، فشار در مرحله خشک

م به شکل تابشی به ـایی و هـل رسانـم به شکـه ،مبرـهاي چوارهـگرماي دی

هاي چمبر همین کند، یکی از مزایاي تمیز بودن دیوارهکردن کمک میخشک

) هاخود وسایل و دیواره(دقت کنید هر چه فاصله از منبع گرما . کاربرد است

شدن زمان بیشتري نیاز خواهد داشت، این موضوع در درون بیشتر باشد، خشک

  . کامال صادق است براي وسایلهم  یک پک
 

 
 

ممکن  .است یک دلیل یا بیشتر داشته باشدایجاد شدن پک مرطوب، ممکن 

دهد عامل یا که نشان میاست مرطوب بودن پک به شکل گهگاهی رخ دهد 

  . کند یا تغییر کرده استعواملی در مراحل مختلف تغییر می

دالیل معمول پک  .همیشه ساده نیست پک مرطوبوجود یافتن دلیل یا دالیل 

  :ها باید جستجو شودمرطوب در این گروه

 بندي و بارگذاريسازي ست، بستهآماده .1

 دیگ بخار یا مولد بخار و موارد مرتبط با تامین بخار .2

 شدههاي استریلانبارش و حمل پک .3

  دستگاه استریالیزر .4

Why 
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پک مرطوب، پس در صورت رخداد پک یا بار مرطوب، باید زمان و مکان 

جایی و انبارش پک، عملکرد روش جابهسازي پک، محتواي پک، آماده

  . استریالیزر، و منبع بخار بررسی شوند

  

  :شوددر اینجا فهرستی از دالیل ممکن آورده می

 ک به شکلی که رطوبت را در خود نگه ـایل در یک پـچینش ابزار و وس

 داردمی

 چینش ست به شکلی که وزن آن سنگین شود 

 چینش ست به شکلی که ابزار و وسایل در آن متراکم باشند 

 اندهدبسته شهاي شامل پارچه، بسیار متراکم و فشرده به هم پک 

 اندبندي ابزار و وسایل در حالی که هنوز خشک نشدهبسته 

  وجود مواد با جنس خاص مانند پالستیک و سیلیکون که تبادل گرمایی

 کمی دارند

 بر بیش از ظرفیت کاري استریالیزرها در چمبارگذاري پک 

 ها در چمبر استریالیزرچینش و قراردادن نامناسب پک 

 اندازي استریالیزر و یا دیگ بخاراشکال در نصب و راه 

 نگهداري و رسیدگی ناکافی به مولد بخار یا دیگ بخار 

 هاکشیهاي بخار و لولهنگهداري و رسیدگی ناکافی به تله 

  مثال تخلیه مسدودشده ،استریالیزرنگهداري نامناسب 
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 ها یا فصول خاصتغییرات بخار مرکزي در زمان 

 شدههاي استریلشرایط نامناسب انبارش پک 

  

براي مرور چند نمونه، فرض کنید چمبر استریالیزر را به چهار ربع تقسیم 

هاي مرطوب فقط در ربع باال و عقب پکرطوبت در سطح خارجی اگر . کنیم

وند، این در ربعی است که نزدیک به نقطه ورود بخار به چمبر است شمشاهده می

سازنده نقطه دیگري را براي ورود بخار یک این یک مثال است و ممکن است (

پس یک دلیل محتمل براي مشاهده پک مرطوب در این ). طراحی کرده باشد

اري که این نقص خود دالیل بسی تواند باشدربع، کیفیت پایین بخار ورودي می

هاي مرطوب در ربع پایین و جلو مشاهده اگر رطوبت در سطح خارجی پک. دارد

اجازه ورود آب به نقص سوپاپ تخلیه باشد که ممکن است دلیل آن شوند، می

پوشش (تواند ایراد در تله جاکت دهد؛ دلیل ممکن دیگر میداخل چمبر را می

دهد و امکان جاکت را میشدن آب در پایین باشد که اجازه جمع) خارجی چمبر

  . کندهاي قرارداده شده در پایین چمبر را فراهم میمرطوب شدن پک

هایی در یک محل چمبر، علت در صورت وجود خطی از رطوبت بر روي پک

ممکن است از چکیدن قطرات در مسیر طبقات داخل چمبر باشد که در صورت 

ه کرد یا جنس طبقات را توان از مواد جاذب بر روي طبقات استفادامکان می

  . سبکتر انتخاب کرد
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هاي قسمت خاصی ها، بر روي پکدر صورتی که رطوبت بر روي سطح پک

تواند در متناسب نبودن مشاهده نشود و در تمام چمبر پراکنده باشد، اشکال می

ها کن دستگاه با اندازه و تراکم بار چمبر، و یا چینش نادرست پکمرحله خشک

درست است که در زمان نگارش این گاهنامه، بیشینـه وزن . باشددر چمبر 

کیلوگرم است، اما باید دقت 5/11پوند معادل حدود 25ها شده براي پکتوصیه

 کیلوگرم نباشد 5/5وند معادل ـپ12ش از ـاوي پارچه بیـکرد که وزن پک ح

در عین حال اندازه هندسی پک حاوي . )را ببینید 304توانید گاهنامه شماره می(

قفس یا (باید طبقات داخل چمبر . پارچه و تراکم یا چگالی آن باید مدنظر باشد

ها اجازه ورود و گردش بخار و در پایان طوري باشد که چینش پک) ترالی آن

ها براي این امر، فاصله حدود یک بند انگشت بین پک. شدن را بدهدخشک

ر ـها سها بدون تکان دادن پکاید بتوان دست را بین پکفاصله مناسبی است، ب

از سازنده استریالیزر، طبقات متناسب با اندازه و  حل این است کهبهترین راه .داد

  .ها را درخواست کنیدنوع پک

از آن جایی که جرم و چگالی فلز و ابزار فلزي با میزان کندانس ایجادشده 

تواند ناشی ها میمشاهده رطوبت در داخل پک رابطه مستقیم دارد، یکی از عوامل

براي کمک به . ست باشداز عدم توزیع یکنواخت و مناسب وسایل و ابزار در یک 

این موضوع باید به چیدمان و آرایش ابزار در داخل پک توجه کرد، در صورت 

در (امکان از سبد و سینی توري استفاده کرد، یا از دو طبقه سبد یا بیشتر 

و یا دو سینی مجزا یا بیشتر بهره برد، در صورت تایید سازنده جنس ) هاکانتینر
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هاي بندي از مواد جاذب آب با اندازه مناسب براي کف سینی و بین ظرفبسته

استفاده ...) ها، ریسیورها،پاتمانند گالی(شود گود که داخل یکدیگر گذاشته می

  . شدن تسهیل شودکرد تا خشک

شود و کندانس دار در چمبر قرار داده میشکل زاویهها به گاهی برخی پک

شود و در زمان برداشتن پک در صورتی که آب ایجادشده در یک گوشه جمع می

رساند و آن را بندي میکند و خود را به بستهباقی مانده باشد، آب حرکت می

  . کندمرطوب می

یلیزاسیون در برخی سازندگان ابزار در طراحی وسایل توجهی به مراحل استر 

اي که خریداري زار یا وسیلهـاگر اب. ندارندو نکات خاص آن مراکز درمانی 

دارد کنید، همواره آب را نگه میهاي مرطوب آن را استریل میاید و با روشکرده

   .شدن ندارد، موضوع را به اطالع سازنده آن برسانیدو امکان خشک

 
  
  
  
  

بخش استریل مرکزي مشاهده شود، نباید آن را انبار کرد  اگر پک مرطوب در

اگر پک مرطوب در محل مصرف مثال اتاق عمل دیده . کننده دادیا تحویل مصرف

براي هر . رخ دادن پک مرطوب باید مستند شود. شود، نباید از آن استفاده کرد

 .بارِ استریالیزر که حاوي پک مرطوب است، بهتر است یک فرم تکمیل شود

Documentation 
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شود یک عکس از کل بار چمبر، پک مرطوب و محتویات آن گرفته توصیه می

  .ها رسم شودیا دست کم یک شکل کلی از چینش و محل قرارگرفتن پک شود

  

  :چنین مواردي مکتوب شود دست کم در فرم پک مرطوب باید

 تاریخ و ساعت 

 کد استریالیزر و شماره سیکل آن 

 نام یا کد کاربر 

 گرم کردن، خشک کردن(با سیکل هاي مرتبط زمان( 

 هاي مرطوبوزن کلی بار و وزن پک یا پک 

 وضعیت ترالی بارگذاري و یا ترالی یا قفسه داخل چمبر 

 داخل یا بیرون بودن رطوبت در پک مرطوب 

 نوع و مقدار رطوبت در پک مرطوب 

 فاصله زمانی بین پایان سیکل استریالیزر و مشاهده پک مرطوب 

 ا در بخش استریل مرکزيهدما و رطوبت محل 

 توضیحات و نظرات 

  

موارد قابل در صورت مشاهده پک مرطوب در محل استفاده مانند اتاق عمل، 

  . گرددشود و باقی موارد توسط بخش استریل مرکزي پر میتکمیل پر می
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تر بیان شد، ایجاد شدن پک مرطوب، ممکن است یک دلیل همان طور که پیش

یا بیشتر داشته باشد، اما نکته در این است که حتما باید بررسی و تحقیق با تمام 

دقت کنید بدون بررسی و تحقیق، در همان ابتداي امر، . جزئیات انجام شود

یافتن  .دستگاه استریالیزر یا پرسنل به عنوان عامل خطا در نظر گرفته نشوند

این تیم . دارد ویژهم ـیک تیهمکـاري دلیل یا دالیل پک یا بار مرطوب نیاز به 

تواند شامل مسئول و پرسنل بخش استریل مرکزي، مسئول کنترل عفونت، می

مسئول تجهیزات پزشکی، پرسنل مسئول اتاق عمل، مسئول بهداشت محیط، 

ریالیزر، و هر آن که با توجه به ـده استـت سازنـمرتبط با دیگ بخار، نماینده شرک

  . تواند در یافتن دلیل پک مرطوب کمک کند باشدز درمانی میـروش کار مرک

ها در استریالیزر کردن و چینش پکبا توجه به این که معموال اشکال در آماده

هاي اي تکنیکد پک مرطوب است، بررسی و مرور دورهترین دالیل ایجااز اصلی

ها در چمبر استریالیزر و ممیزي پرسنل بندي، و چینش پکهسازي، بستآماده

یک قدم مفید در رفع و پیشگیري از ایجاد  ،هاعملکرد آنبراي اطمینان از انطباق 

  . پک مرطوب خواهد بود

  

  :هایی آغاز کردتوان با ارائه پرسشیابی و تحقیق را میفرآیند علت

  شود؟مشاهده میآیا پک مرطوب در یک ساعت مشخص از روز کاري 

 دهد؟هاي خاصی رخ میآیا پک مرطوب در شیفت 

Investigation 
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 آیا تغییر فصل تاثیري در رخداد پک مرطوب دارد؟ 

 هد؟دهاي خاصی رخ میآیا مشکل پک مرطوب فقط براي ست 

 دهد؟پک مرطوب در کدام استریالیزر رخ می 

 شود؟پک مرطوب در کدام طبقه یا نقطه چمبر مشاهده می 

  هاي یک بار با رخداد پک مرطوب وجود تعداد و حجم پکآیا ارتباطی بین

 )مثال بار کم خشک باشد و در بار زیاد پک مرطوب دیده شود(دارد؟ 

 شوند؟ها بیش از حد تنگ و محکم بسته میآیا پک 

 آیا مرطوب بودن پک در داخل آن است یا بیرون آن یا در هر دو سمت؟ 

 آب وجود دارد؟ها در پک، اي یا لومنآیا در وسایل لوله 

 هایی به شکل رندوم در انتهاي سیکل اي، پک یا پکآیا به شکل دوره

 شوند؟ها برداشته میبودن داخل آناستریلیزاسیون براي بررسی خشک

 هاي مختلف به شکل روتین و ار و وسایل در ستآیا آموزش چینش ابز

 هاي جدید وجود دارد؟براي ست

 چمبر استریالیزر اجرا شده است؟ هاي مختلف درآیا آموزش چینش پک 

 ها در چمبر استریالیزر وجود دارد؟آیا فاصله کافی بین پک 

 هاي مختلف در زمان چینش در چمبر استریالیزر آیا تفکیکی بین پک

 وجود دارد؟ آیا روال مشخصی براي این موضوع تدوین شده است؟

 آیا پرسنل جدید در بخش استریل مرکزي وجود دارد؟ 
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 بندي شده توسط یک پرسنل هاي بستهرطوب بیشتر در ستآیا پک م

 شود؟خاص دیده می

 بندي به روز انجام شده است؟هاي بستهآیا آموزش تکنیک 

 شوند؟ آیا آیا کانتینرها در چمبر استریالیزر بر روي هم قرار داده می

ها بر روي هم، مطابق با ها و تعداد آنروش بر روي هم قراردادن آن

 سازنده کانتینر است؟توصیه 

  آیا روش اجرایی بازخوانی یاRecall شده هاي استریلدر مرکز براي پک

 وجود دارد؟

  آیا طراحی تهویه و هواسازي در محل طوري هست که اختالف دماي زیاد

 هاي مختلف کاري وجود نداشته باشد؟در بین بخش

  تعویض آیا طراحی تهویه در محل طوري هست که تعداد دفعات مناسب

مراجعه  18یا پوستر شماره  210به گاهنامه شماره (هوا انجام شود؟ 

 )کنید

  آیا اختالف فشار مناسبی بین هواي بخش بارگذاري و تخلیه ایجاد شده

 است؟

  آیا تنظیمات الزم براي داشتن دما و رطوبت نسبی مناسب در بخش

 شود؟هاي مختلف اجرا میاستریل مرکزي در فصل

  است؟ مناسبها بندي پکبت نسبی هوا در محل بستهمیزان رطوآیا 
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 این تست توسط خود استریالیزر (شود؟ انجام میبه درستی  آیا تست خال

حداقل تعداد دفعات انجام آن . شودپس از اجراي برنامه مربوطه انجام می

 )بر اساس توصیه سازنده استریالیزر خواهد بود

  ؟استآیا نتیجه تست خال مطلوب 

  شود؟ دیک به درستی انجام میآزمون بوويآیا 

 دیک مطلوب است؟آیا نتیجه آزمون بووي 

 شود؟آیا توري تخلیه چمبر استریالیزر به شکل روتین بازرسی و تمیز می 

 شود؟آیا تخلیه استریالیزر به شکل روتین بازرسی و تمیز می 

 شود؟آیا از ترالی یا قفسه مناسبی داخل چمبر استفاده می 

  از مواد جاذب رطوبت بر روي طبقات ترالی یا قفسه داخل چمبر آیا

 شود؟استفاده می

 شود؟ آیا مستندات ها استفاده میآیا از مواد جاذب رطوبت در داخل پک

 محصول و صالحیت آن براي این کاربرد مورد بررسی قرار گرفته است؟

 شوند؟بندي با ترازو وزن میها پس از بستهآیا پک 

 ها با توصیه سازنده استریالیزر همخوانی دارد؟آیا وزن پک 

  آیا دستور استفاده یاIFU براي ابزار و وسایل در دسترس پرسنل هست؟ 

 شوند یا در زمانی آیا ابزار و وسایل داخل پک، ثابت و یکدست چیده می

ها در داخل پک ها در چمبر چیده شوند، امکان سر خوردن آنکه پک

 وجود دارد؟
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  کنند؟یک ست همیشه یکسان هستند یا گاهی تغییر میآیا ابزار 

 ها و در سینیآن هاي ابزار مانند مت سیلیکونی و مشابه آیا از نگهدارنده

 شود؟سبدها استفاده می

 شوند؟آیا ابزار چندتکه، پیش از مونتاژ یا اسمبل کردن، کامال خشک می 

 ،خشک بیرون  آیا ابزار و وسایل از دستگاه واشینگ یا شستشوي خودکار

 آیند؟می

 بندي شوند؟آیا ممکن است ابزار و وسایل مرطوب هم بسته 

 هاي موجود در دسترس است؟آیا آمار دقیقی از ابزار و ست 

 شده براي برآورد آمار دقیقی از کمبود ابزار و آخرین نیازسنجی انجام

 چه زمانی بوده است؟ها ست

  و خودکار ابزار انجام آیا ارزیابی مدونی براي صحت شـستشوي دستـی

 شود؟ آخرین باري که اجرا شده است چه زمانی بوده است؟می

 شود، آیا زمانی که تغییري در روند شستشو و روش اجراي آن آغاز می

شود که این تغییر تاثیري در مراحل دیگر این طور در نظر گرفته می

 شود؟ندارد؟ یا ارزیابی جدیدي اجرا می

 چمبر استریالیزر تمیز هستند؟ هاي آیا صافی یا توري 

 بازه فشار بخار ورودي به استریالیزر چند است؟ در بازه مجاز است؟ 

  عملکرد سیستم خال  فشار آب در(فشار آب استریالیزر چقدر است؟

 ) تاثیرگذار است



 

 
 

19 

  V401: شماره

  95ماه فروردین : تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

  آیا ارتفاع از سطح دریا در تنظیمات استریالیزر به درستی وارد شده

 )چنین آیتمی دارند هافقط برخی دستگاه( است؟

  آیا نگهداري پیشگیرانه)PM ( براي استریالیزر و تاسیسات مرتبط انجام

 شود؟ می

  ،آخرین بار و توسط چه کسیPM اجرا شده است؟ 

 شود؟آیا کالیبراسیون براي استریالیزر توسط مجري مجاز انجام می 

  آخرین باري که کالیبراسیون انجام شده است چه زمانی بوده است؟ 

  آیا در صورتی که گزارش کالیبراسیون بیانگر این بوده است که یک یا

چند متغیر در خارج از بازه مجاز است، تنظیمات الزم توسط مجري مجاز 

 انجام شده است؟

 تا  آیا پس از مشاهده پک مرطوب هیچ کالیبراسیونی اجرا شده است

 ؟ونتصدیقی باشد بر مجاز بودن بازه متغیرهاي سیکل استریلیزاسی

 ها داراي آبگذر است؟ آیا ترالی یا گاري مخصوص بارگذاري و تخلیه پک

 )آبگذر یا ریل چکیدن آب براي هدایت آب در زمان چکیدن است(

 کند؟آیا آبگذر ترالی به درستی عمل می 

  آیا استریالیزر در محل مسطحی قرار دارد و به درستی تراز شده است؟

اندازي استریالیزر اگر از زمان راهدر صورت مشاهده پک مرطوب، حتی (

تراز بودن به تخلیه . گذرد، تراز بودن بررسی شودزمان زیادي هم می

 )کندمناسب کمک می
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 شود که نشان آیا در چمبر استریالیزر، لکه پهن و بزرگ اثر آب دیده می

 شود؟دهد آب زیادي در آن جا جمع می

 ممکن است (کنند؟ ل میهاي چمبر و جکت به درستی عمآیا تله یا ترپ

 )که فقط در بارهاي کوچک به درستی عمل کنند

 کند و نشتی آیا سوپاپ یا والو بخار ورودي به چمبر به درستی عمل می

کردن به داخل شود بخار در مرحله خشکنشتی سوپاپ باعث می(ندارد؟ 

این اشکال را آزمون . چمبر نشت کند و باعث ایجاد پک مرطوب شود

یا تست نشتی ) Vacuum Test(کند، بلکه تست خال کشف نمیدیک بووي

)Leak Test (این نقص را نشان خواهد داد( 

  رگوالتوروالو یا شیر فشارشکن بخار (آیا سوپاپ تنظیم فشار بخار (

در صورت نیاز تعمیر، تنظیم، یا  کند؟استریالیزر به درستی عمل می

 .تعویض شود

 به طور مناسب تنظیم شده است؟ اگر  آیا شکاف سوپاپ تنظیم فشار بخار

این شکاف بیش از حد الزم کوچک باشد، بخار دچار دماي زیادي یا 

بسیار و اگر شکاف بیش از اندازه بزرگ باشد، مقدار  شودسوپرهیت می

بار داخل چمبر را به سرعت گرم خواهد کرد و باعث ایجاد  ،زیادي از بخار

توانید به مرور بخار سوپرهیت می براي( شودکندانس یا میعان زیادي می

 ).نیز مراجعه کنید 210گاهنامه شماره 

 آیا فشار ژنراتور بخار استریالیزر به درستی تنظیم شده است؟ 
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  ،آیا از سیستم زیرآب ژنراتور بخار استریالیزر به شکل دستی یا خودکار

، Blow Downبا سیستم زیرآب یا (شود؟ هاي منظم استفاده میدر دوره

شود و آلودگی و کف را از داخل آن داخل ژنراتور با فشار خارج می آب

در صورتی که این سیستم کار نکند، آلودگی و کف منتقل . کندحذف می

 )ها یا ایجاد لکه بر ابزار خواهند شدشوند و باعث گرفتگی تلهمی

 آخرین باري که نگهداري پیشگیرانه یا  براي آیاPM  براي ژنراتور بخار

 است؟  ات موجودمستند ،استریالیزر اجرا شده

 نجام شده زدایی ژنراتور بخار استریالیزر اآیا آخرین باري که رسوب

 است، مشخص و مستند شده است؟

 دهد آیا روشن و خاموش شدن ژنراتور بخار استریالیزر در حالی رخ می

 اي است؟که سطح آب در میانه گیج شیشه

  ها،  منظور کنترل درست آب ژنراتور بخار استریالیزر توسط پروبآیا به

سطح باالي آب که گهگاه رخ ( اند؟ها بازدید شدهکشی آنوضعیت و سیم

 )شوددهد، باعث افزودن آب به انتقال بخار می

  آیا اعالم آالرم توسط استریالیزر در زمان نامناسب بودن وضعیت ژنراتور

 شود؟میبخار آن به درستی انجام 
 

 )در ادامه براي مراکز مجهز به سیستم بخار مرکزي یا دیگ بخار(

 در صورت ( هاي بخار مناسب هستند؟آیا ظرفیت دیگ بخار و اندازه لوله

 )زمان کار نکننداستریالیزرها همنیاز ظرفیت دیگ بخار افزایش یابد یا 
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 کوچک بودن (هاي بخار به اندازه کافی بزرگ است؟ آیا اندازه قطر لوله

شود و این هاي بخار باعث افزایش سرعت حرکت بخار میقطر لوله

ها را براي حذف موثر کندانس در پی خواهد موضوع عملکرد نامناسب تله

 )داشت

 کننده دیگري مانند الندري یا آشپزخانه هم به این دیگ بخار آیا مصرف

 متصل هستند؟

  لوله اصلی یا اندازهههاي از آن چه مقدار است؟نشعابو تعداد ار بخار د 

  آیا در مسیر لوله ورودي بخار، گیج فشار قرار دارد؟ آیا به منظور تصدیق

 شود؟ها کالیبراسیون انجام میگیري آناندازه

 اي از بخار کنندهفشار بخار استاتیک در لوله اصلی در حالی که هیچ مصرف

 کند، چقدر است؟آن استفاده نمی

  ها در حال کنندهدینامیک در لوله اصلی در حالی که مصرففشار بخار

 استفاده از بخار هستند چقدر است؟ 

 ها چقدر است؟فشار داخل لوله اصلی بخار در نقطه گرفتن انشعاب 

 ها است و هیچ انحنا یا گودي نامناسبی در کشی به سمت تلهآیا شیب لوله

نحنا باعث وجود شیب نادرست و وجود ا( ها وجود ندارد؟طول لوله

 )هاي بخار خواهد شدکندانس در لوله
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  به درستی عمل  )یا شناور سنسور سطح(آیا کنترل سطح آب دیگ بخار

تمیزي و سالمت شناور و (کند و سطح آب باالتر از حد مجاز نیست؟ می

 )عملکرد سوپاپ آب ورودي دیگ بخار بازدید شود

 دیگ بخار مناسب است و خیلی ) شیشه آبنما(اي آیا سطح در گیج شیشه

 باال یا پایین نیست؟ 

 دیگ بخار نوسانات زیاد ندارد؟) شیشه آبنما(اي آیا سطح در گیج شیشه 

 هاي اصلی آیا نقطه اتصال لوله بخار به استریالیزر، باالتر از سطح لوله

تر ایینسطح بودن یا پهم(ها چطور؟ تامین بخار قرار گرفته است؟ زانویی

گیرد و بودن از لوله اصلی، جلوي جریان کندانس یا میعانات را نمی

 )کندانس به داخل استریالیزر راه خواهد یافت

 شدن کندانس یا آیا در نقطه اتصال لوله بخار به استریالیزر، قسمت جمع

طول آن باید برابر قطر لوله ( قرار داده شده است؟) Drip Leg(دریپ لگ 

 )اصلی باشد

  کم بودن یا (آیا وضعیت تصفیه آب ورودي به دیگ بخار مناسب است؟

به آب ورودي، باعث ایجاد تصفیه هاي حتی بیش از اندازه بودن افزودنی

شود که این موضوع منجر به نقص تله یا کف و زنگ در سیستم توزیع می

 )شودایجاد لکه بر روي ابزار می
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 در داخل و خارج ) کننده جریانیتتیـغه یا صفحه هدا(ها آیا عملکرد بافل

ها به آب اجازه فرار از عملکرد نادرست آن(دیگ بخار درست است؟ 

 )دهددیگ بخار و وارد شدن به سیستم تامین بخار را می

 مناسب براي بخار با فشار کافی و بدون نوسان است؟  ،آیا فشار دیگ بخار

گذارد و منفی می مناسب نبودن این فشار بر عملکرد استریالیزر تاثیر(

 )شودمنجر به انتقال آب به داخل سیستم تامین بخار می

 ها با ترتیب درستی آیا تعویض نوبتی بویلرها و روشن و خاموش کردن آن

در صورت عدم رعایت ترتیب کار، آب وارد سیستم توزیع (شود؟ اجرا می

 )توانند عمل کنندها به درستی نمیشود، چرا که تلهبخار می

 شده در نقطه اتصال سیستم تامین بخار به استریالیزر اندازه تله نصب آیا

 مناسب است؟

 ها در تمام طول مسیر انتقال بخار بررسی شده است؟ آیا عملکرد تله

بررسی عملکرد باید بر اساس توصیه سازنده آن انجام شود و همواره (

 )نتایج آن مستند و بایگانی شود

 تغییر فصل ممکن (شود؟ تغییر فصل بررسی میها پس از آیا عملکرد تله

 )هاي بخار شوداست باعث ورود آب به لوله

 شود؟ ها بررسی میآیا پس از تعمیرات کلی دیگ بخار، عملکرد تله

ها در شود و تلهخاموش کردن دیگ بخار باعث جمع شدن میعانات می(
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ز به زمانی مواجهه با میعانات زیاد، عملکرد درستی نخواهند داشت یا نیا

 )دارنـدکرد درست خود ـابی عملـبراي بازی

 ها با توجه به برگشت آیا برگشت کندانس بررسی شده است؟ آیا تله

 ها هستند؟کندانس و طراحی سیستم قادر به حذف کندانس از لوله

 آیا عملکرد پمپ سیستم برگشت کندانس مناسب است؟ 

 براي حذف ذرات  گرچه فیلتر(شود؟ آیا وضعیت فیلترها بررسی می

کشی نامناسب و حلی براي لولهموجود در بخار طراحی شده است، اما راه

ها در آوري کندانسلترها قادر به جمعیف. ها نیستنقص عملکرد تله

 )مقادیر زیاد نیستند

 بندي عایق(هاي بخار بررسی شده است؟ بندي لولهآیا وضعیت عایق

تواند باعث ایجاد کندانسی شود که یبندي، منکردن یا نامناسب بودن عایق

 )هاي قرارداده شده بیشتر باشداز ظرفیت عملکرد تله

 هاي بخار آیا جهت جریان هواي خنک هواسازها در محل، نسبت به لوله

ها برخورد نباید هواي خنک به شکل مستقیم بر لوله(بررسی شده است؟ 

ث ایجاد کندانس هاي بخار باعکند، برخورد مستقیم هواي خنک با لوله

 )شوداضافی می

 ها بررسی شده است؟ آیا تغییرات دماي محیط در طول مسیر لوله

، اختالف دماي سال هاي مختلفطراحی باید طوري باشد که حتی در فصل(

  )ها وجود نداشته باشدباال در مسیر لوله
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  مشاهدهمشاهده

استریل مرکزي باز شده را در بخش هاي استریلاي یکی از پکبه شکل دوره

  .کنید و وضعیت رطوبت داخلی آن را بازرسی کنید

  اندیشهاندیشه

حل رسیدن به چینش درست و توجه به ظرفیت عملیاتی به نظر شما راه

  استریالیزر بخار در دستان کیست؟ سازندگان؟ کاربران؟

  شماره بعديشماره بعدي

  .در شماره بعدي مروري بر پاك کننده اولتراسونیک 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
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