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در شستشوي دستی ابزار و وسایل ت مرتبط با روش نکا ،گاهنامهشماره در این 

   .دشومرور میمراکز درمانی 

  

  

پزشکی،  هاي کاري مانندتمیزکردن یا پاکسازي ابزار و وسایل در تمام شاخه

هر ابزار یا وسیله . پزشکی، و آزمایشگاهی امري مورد توجه استدندان

چندبارمصرف باید طوري ساخته شده باشد که بتوان آن را با دست شست و تمیز 

اي را نتوان با دستگاه شستشوي خودکار تمیز کرد، گرچه ممکن است هر وسیله

  .کرد

چه قرار باشد یک ابزار فقط تمیز شود، یا تمیز و ضدعفونی شود، یا تمیز و  

پاکسازي تمیزکردن یا ضدعفونی و استریل شود، در هر حال مرحله مشترك 

این مرحله انجام درست . همواره براي وسایلی که یکبار مصرف نیستند وجود دارد

  . ر مفید ابزارو دوم حفظ عم به دو دلیل اهمیت دارد، اول ایمنی بیمار

به دستگاه شستشوي خودکار و دستگاه  ي پیشینهادر دو شماره از گاهنامه

کننده اولتراسونیک به اختصار پرداخته شده است، در این شماره به شستشوي پاك

کننده اولتراسونیک را پاك ،است برخی گفتنی. با دست اشاره داریم ابزار و  وسایل

  . کنندبندي میي دستی تقسیمنیز به عنوان بخشی از پاکساز

Manual Cleaning 
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توصیه سازنده ابزار و وسیله در مورد نکات پاکسازي، ضدعفونی، و استریلیزاسیون 

در این  "ابزار"واژه ( در زمان خرید ابزار و وسیله. همواره باید مورد توجه قرار بگیرد

از سازنده یا این نکات را باید ، )گاهنامه براي انواع ابزار و وسایل استفاده شده است

این دستور . درخواست کرد و همواره آن را در طول زمان به روز نگه داشتنماینده آن 

استفاده از محصوالت که حاوي نکات شستشو هم باید باشد، باید همواره در دسترس 

کند که امکانات الزم ها کمک میبررسی و مرور این دستور استفاده. پرسنل مرتبط باشد

  . اي تمیزکردن ابزارها در مرکز فراهم شود و کار نیز به درستی انجام شودبر

ساز، کمبودهاي ارتباطی بین البته در زمان نگارش این گاهنامه، یکی از موارد مشکل

مشکالتی این موضوع گاهی . کننده استسازندگان ابزار و وسایل پزشکی با مصرفبرخی 

کردن براي بندي و خشکاستریلیزاسیون و گاهی بستهشستشو، ضدعفونی، در مراحل 

آگاهی کامل سازندگان از نکات . کندمرکز درمانی ایجاد مییک اي مانند کنندهمصرف

سازي ابزار براي استفاده دوباره، امري بسیار مراحل پاکسازي و سایر مراحل آماده

ود که گرچه در ظاهر شعدم آگاهی از این نکات، باعث تولید محصولی می. ضروري است

سازي براي استفاده مجدد از آن، در اتاق عمل کارا خواهد بود، اما در زمان آماده

  .شود و ممکن است باعث انتقال عفونت شوددردسرساز می

IFU 
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  . زدایی از چند مرحله تشکیل شده استفرآیند آلودگی

و آغاز شستشوي ) پایان استفاده از ابزار(یکی از نکات، کاهش زمان بین پایان عمل 

شده براي مرطوب کردن و سست کردن آلودگی روي یکی از مراحل توصیه. ابزار است

ها هاي خاص و آبکشی آنها در مایعات و محلولآنور کردن ابزار، خیساندن و غوطه

تواند از داشتن میور کردن و یا مرطوب نگهغوطه). Presoaking(پیش از شستشو است 

باید به نکات حمل ابزار تا بخش استریل مرکزي توجه . همان اتاق عمل آغاز شده باشد

ها لیبلی باشد شوند و بر روي آن ابزار آلوده باید در ظروف پوشیده یا بسته حمل. کرد

رنگ حاوي بی نارنجیمثال برچس( ها استبودن محتویات داخل آنکه گویاي آلوده

ابزار ظرف و روش مناسب براي حمل، باید با توجه به نوع . )"ابزار آلوده"عبارتی مانند 

  . باشد، نشتی نداشته باشد، و امکان سوراخ شدن آن توسط ابزار وجود نداشته باشد

د بای). Disassemble(قطعه شود و یا قطعه بازالزم است ابزار با توجه به توصیه سازنده، 

نشدن قطعات ریز بود و به بستن و سوارکردن دوباره قطعات نیز در پایان کار مراقب گم

توجه به توصیه ). یعنی قطعات الزم را در کنار هم نگه داشت(توجه کرد پاکسازي 

باید همواره مراقب . کند ابزار در باز کردن و سوارکردن آسیب نبینندسازنده کمک می

بردن فرد مسئول پاکسازي به داخل ظروف و د ممکن، دستتیز بود و در حابزار نوك

  . تیز آلوده را به حداقل رساندکانتینرهاي حاوي ابزار نوك

STEPS 
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، سبد، و )سوپاپ در صورت وجود(در زمان بازکردن کانتینرها به برداشتن فیلتر، والو 

توان به می(هاي مرکز اقدام باید کرد سایر قطعات با توجه به توصیه سازنده و پروتکل

  ).مرتبط با کانتینرهاي استریلیزاسیون مراجعه کرد 303شماره مان آرتا سالمت گاهنامه 

، مدنظر نیستها میکروارگانیسمکُشتن تمیزکردن و آبکشی کردن، گرچه در مرحله 

 ). Remove(کند را تا حد ممکن از روي ابزار حذف می هااین مرحله میکروارگانیسماما 

پاکسازي و تمیزکردن کامل انجام نشود، میزان آلودگی و بارمیکروبی، اگر مرحله 

توان گفت تا حدود می. دهدتاثیر مراحل ضدعفونی و استریلیزاسیون را کاهش می

موجود بر روي ابزار آلوده، با یک پاکسازي و  Bioburdenدرصد بارزیستی یا 99

 1990و همکارانش در سال  Hanson. شوندروند و حذف میتمیزکردن کامل از بین می

انجام دادند و  AIDSاندوسکوپ مورد استفاده براي افراد مبتال به  30آزمایشی بر روي 

نقطه را عاري از  86نقطه مورد مطالعه از  84ثابت کردند که یک تمیزکردن کامل، 

  . باقی نمانده بود AIDSآلودگی کرده است؛ یعنی اثري از 

ماندن مواد ارگانیک و یا باقی ماندن سایر مواد حتی  باقیاین است که  AAMIادعاي 

اند، ممکن است بتوانند مواد شامل مواد و مایعاتی که براي تمیزکردن استفاده شده بوده

را ناکارا کنند و یا ) Sterilant(کننده را غیرفعال کنند و یا عامل استریل کننده ضدعفونی

چنین آلودگی ممکن است از هم. محافظت کنند رفتنها در برابر از بینمیکروارگانیسماز 

را داشته باشد و یا محلی مناسب ) Foreign Body(ابزار جدا شود و ریسک جسم خارجی 

ودگی بر روي ابزار وجود پس اگر فرض کنیم یک آل. براي رشد و تکثیر عفونت شود

تواند ار میو خود آن آلودگی حتی استریل هم شده است، باز ورود آن به بدن بیم داشته
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باعث مشکالتی چون افزایش ایجاد چسبندگی، افزایش پاسخ ایمنی بدن، و تاخیر در 

  . بهبودي بیمار به همراه داشته باشد

بندي ابزار بر اساس نوع تقسیم 1968کسی که در سال  Earle Spauldingدکتر 

معتبر هم و تعریف او هنوز  -بحرانی، بحرانیغیربحرانی، نیمه -استفاده را ارائه کرد

بدون  تواندرست است که می": داشتدر مورد لزوم تمیزکردن ابزار اي جمله ،است

  . "توان ضدعفونی کردتمیزکردن نمی کردن تمیز کرد، اما بدونضدعفونی

  

  

 

هم به ایمنی بیمار توجه داریم و هم حفظ عمر و  ،کنیم که در پاکسازيدوباره اشاره می

و تمیز  به شکل درستالبته خود پرسنل مرکز نیز ممکن است از ابزاري که . کیفیت ابزار

  . نشده است آسیب ببینندضدعفونی 

هاي شستشوي خودکار ابزار است توصیه بر استفاده از دستگاهبراي شستشوي ابزار، 

، اما اگر )شده است 301گاهنامه مان آرتا سالمت شماره  مروري بر این نوع دستگاه در(

ابزاري باشد که سازنده اجازه شستشوي آن با دستگاه را ندهد، شستشوي دستی غیرقابل 

  . اجتناب خواهد بود

  

  :کم شامل این موارد هستنددستدستی در پاکسازي و وابسته به هم عوامل تاثیرگذار 

  اپراتور(عملکرد نفر( 

 وسایل پیش از شستشو سازيآماده 

Cleaning 
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 کیفیت، غلظت مناسب، نوع(کننده یا آنزیمی مورد استفاده مایع پاك( 

 )Chemical Action(  

 مناسب عامل مکانیکیتکنیک و ( روش شستشو( 

 )Mechanical Action( 

 کیفیت آب )Water( 

 دماي آب )Temperature( 

 طول زمان )Time( 

 آبکشی مناسب )Rinsing( 

 کردن مناسبخشک )Drying( 

  

پرسنل عملکرد به  نتیجه آن بسیاردر این است که نقطه ضعف شستشوي دستی 

ان، نتیجه کار حتی در یک مرکز درمانی و با استفاده از یک امکانات یکس. وابسته است

دقیق و کوشا بودن در زمان شستشوي دستی امري بسیار . تواند متفاوت باشدافراد می

  . ضروري است

اما به هر حال تمیزکردن ابزار به هر شکلی که انجام شود، چه دستی و چه خودکار و با 

دستگاه، باید نتیجه کار کامل و یکسان باشد تا مراحل بعدي بتواند به درستی و به شکل 

موجود براي پرسنل در مراکز درمانی در شغلی علیرغم تمام مشکالت . ایمن انجام شود

ه، از طریق آموزش و آگاهی باید این تفاوت در نتیجه کار زمان نگارش این گاهنام

وظیفه مدیران است که . پرسنل مختلف را از بین برد تا شرایط بر نتیجه کار تاثیر نگذارد



 

 
 

8 

  V501: شماره

  96فروردین : تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

ابزار ساختار فیزیکی و موارد موردنیاز را تامین کنند و وظیفه پرسنل مسئول پاکسازي 

ارائه دهند تا هم ایمنی بیماران حفظ  است که ضمن حفظ ایمنی خود، بهترین نتیجه را

وظیفه دیگر . رضایت داشته باشندلذت و  ،اي و دقیقشود و هم خود از انجام کار حرفه

مدیر بخش استریل مرکزي این است که هم تعداد کافی پرسنل را با توجه به زمان الزم 

کافی ابزار را ، تعداد یبراي تمیزکردن مطمئن ابزار فراهم کند و هم با بررسی کارشناس

هاي تیم اتاق عمل کند تا درخواست توصیه و درخواستبا توجه به تعداد عمل جراحی 

براي دریافت سریع ابزار موجب کاهش زمان الزم براي تمیزکردن ابزار نشود که این 

البته در برخی مراکز، شستشوي ابزار . اي جز به خطر افتادن بیمار نخواهد داشتنتیجه

شود که الزم است امکانات آن فضاها نیز بخش استریل مرکزي انجام می در محلی به جز

مطابق با آموزش پرسنل بخش درست و کافی باشد و پرسنل مربوطه آموزش الزم را 

هاي آن قسمتانجام فرآیندهاي مرتبط در ممیزي کردن . دیده باشنداستریل مرکزي 

خارج از بخش استریل مرکزي هم باید با همان روال خود بخش استریل مرکزي انجام 

  . شود

هم باید به و در پایان آن عمل جراحی  کند در همان فضايتوصیه می AORNانجمن 

توان از خون و آلودگی ها را تا جایی که میابزار توجه کرد و آن کاهش میزان آلودگی

این کار با استفاده از گاز مرطوب وان فقط یک اشاره در اینجا، به عن. پاك کرد ارگانیک

با آب استریل و حذف آلودگی تا حد ممکن براي ابزار معمولی و یک اسفنج غیرالیافی 

حتی براي کاهش . تواند انجام شودتر یا داراي نوك ظریف میبراي ابزارهاي ظریف

چشمی، توصیه بر این کرده است هاي ریسک پس از استفاده از ابزارهاي اختصاصی عمل
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، با حجم و فشار کافی که شخص اسکراب پس از عمل جراحی، با استفاده از آب استریل

 به دلیل اختصاصی(و تیوب را پیش از جداکردن از دستگاه شستشو دهد  هاباید پورت

به جهت اهمیت موضوع،  ؛هاي چشم بسیار خالصه شدبودن موضوع، توصیه مرتبط با عمل

  ). مستندات مرتبط مطالعه شودالزم است  ،براي توضیحات کافی

  

در اولین فرصت از روي ابزار برداشته هاي عمده و بزرگ آلودگیدلیل این که باید 

  :شوند این است

 هاي بر روي ابزارکاهش تعداد میکروارگانیسم 

 کاهش مقدار مواد غذایی که بر روي ابزار قرار دارند و مانند یک محیط کشت 

 کنندمناسب براي رشد میکروبی عمل می

  به دلیل ریختن و افتادن و یا پخش شدن در هواکاهش احتمال آلودگی محیطی 

 کاهش آسیب ناشی از موادي چون خون، نمک، ید، مواد : کاهش آسیب به ابزار

کاهش آسیب ناشی از شستشوي شدیدتر به دلیل  - زا در رادیولوژيکنتراست

 شدن آلودگی محکم

شدن روي موادي چون خون، باقی مواد ارگانیک، و محلول نمکی فرصت خشک اگر

و  رسانندببه شدت به ابزار آسیب توانند میعمل جراحی پیدا کنند، را پس از انجام ابزار 

تر خونی که خشک شده باشد تمیزکردنش مشکل. شدن را باعث شوندزدگی و لکهزنگ

ریان دارد و به سمت اتصاالت، لوالها، شیارها، و خون به دلیل مایع بودنش، ج. خواهد بود

 خوندر فیبري  هايفیالمنت. رودهایی که تمیزکردنش سخت است میسایر قسمت
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هاي میکروسکوپی هاي نامنظم در اندازهشده، خود را بر روي سطح ابزار به شکلخشک

و مواد مناسب از  و با استفاده از روش کردنشان نیاز به توجه داردکنند که پاكتوده می

شوند و قابل اجزاي پروتئینی خون مانند آلبومین، به راحتی در آب حل می. روندبین می

به دلیلی این اجزا، است که آسان فقط در صورتی شدن حلکردن هستند، البته این پاك

کننده مواردي چون آب داغ، الکل غلیظ، حرارت باال در پاك. حل نشده باشندغیرقابل

توانند کننده میکننده و استریلهاي شیمیایی ضدعفونیاولتراسونیک، برخی محلول

یک . تر کنندماهیت اجزاي پروتئینی خون را تغییر دهند و شستن خون را بسیار مشکل

  . تواند کار را راحت کندشستشو با آب خنک می-پیش

ر از ترکیب ت، مشکلهاي پیچیده مانند مغز و چشمبافتکردن برداشتن و پاك

   .ها استپروتئین، خون، چربی، و کربوهیدرات

توانند به سطوح میها است که الیه نازکی از میکروارگانیسم) Biofilm(بیوفیلم 

ساکاریدي است که بچسبند، این چسبیدن همراه با پلیارگانیک یا غیرارگانیک 

  . کنندها از خود آزاد میمیکروارگانیسم

ماند شامل آلودگی که پس از استفاده بر روي ابزار پزشکی باقی میترین انواع معمول

خون، چربی، مایع صفاقی، مایع زاللی مفصلی یا سینوویال، یا دیگر : این موارد هستند

ها و کننده مورد استفاده باید بتواند هم پروتئینماده شیمیایی پاك. مایعات بدنها و بافت

ها یا یرارگانیک مانند محلولـابزار بردارد و هم مواد غلیپیدهاي ارگانیک را از روي 

  . رینگرهاي سالین و سرم
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کننده یا دترجنت، باید مطمئن بود که با روش کار و در انتخاب ماده شیمیایی پاك

و )  بر اساس مستندات(به ادعاي سازنده . جنس ابزار و نوع آلودگی مناسبت دارد

شستن و در صورتی از یک ماده شیمیایی براي فقط . دکرتوجه باید ) IFU(هاي او توصیه

توان استفاده کرد که خود سازنده مدعی باشد محصولش تمیزکردن یک ابزار پزشکی می

تواند هم به ابزار استفاده از مواد غیرمرتبط می. هستو این نوع آلودگی مناسب این کار 

، ایمنی بردن آلودگی پزشکیدر از بینآن مواد آسیب بزند، هم به دلیل عدم توانایی 

کاهش دهد، و هم در پایان پاکسازي بر روي ابزار باقی بماند و مشکالت دیگر را  بیمار را

، عاملی تاثیرگذار در عمر، کارایی، و ظاهر یک ابزار. براي ابزار و بیمار ایجاد کند

   .هاي شستشو استهاي مواد یا محلولها و قابلیتویژگی

  

کم این یک محلول شیمیایی مناسب براي شستشو باید دست AAMIبر اساس توصیه 

  : ها را داشته باشدویژگی

 عدم سایندگی 

 تولید کف کم 

  آبکشی آسان)Free Rinsing،  یعنی در زمان آبکشی به آسانی و فوري از روي

 )پاك شودابزار 

  قابل تجزیه با عوامل زیستی)Biodegradable ، پس از استفاده و یعنی موادي که

رر تجزیه ـضبیعوامل  هـودات زنده بـها و موجريـمک باکتـاضالب با کـفدر 

به عهده بخش این . هستندخطر و بیشوند و براي محیط زیست مناسب می
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ست را به ـاستریل مرکزي است تا تاثیر منفی بر وضعیت فاضالب و محیط زی

 )ترین میزان ممکن برساندکم

 ردن فوري آلودگیکجداکردن و حل 

 غیرسمی 

 بر روي ابزار پزشکیموجود هاي وثر بر روي انواع آلودگیم 

 عمر و زمان نگهداري باال 

 مقرون به صرفه  

  

اطالعات فنی و علمی محلول را باید بررسی و مقایسه کرد تا اطمینان حاصل شود با 

  . ابزار، نوع آلودگی و شرایط مرکز بیشترین سازگاري را دارد

شده، پوشش ، به غلظت و دماي توصیهکننده جدیداستفاده از یک محلول پاكدر زمان 

  . شده توسط سازنده باید توجه کردایمنی و نکات ایمنی توصیه

ها تري از آلودگیانواع گستردهچه قابلیت کار با  ماده یا محلول شیمیایی مورداستفاده هر

  . و انواع آب را داشته باشد، بهتر است

چنین باید مشخص باشد قابلیت کار با کدام انواع جنس ابزار و وسایل را هماین محلول 

هاي کروم و طال، جنس وسیله، شامل فوالد ضدزنگ، روکش ازباید کاربر . دارد و ندارد

  . ، مس، برنج، پالستیک، و سایر مواد آگاهی داشته باشدآلومینیوم

شته باشد تا مانند پودرها که شدن کامل و فوري در آب را دامحلول باید قابلیت حل

  . شوند بر روي ابزار باقی نماندتر در آب حل میسخت
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  :در مورد متد یا روش پاکسازي، باید مدنظر داشته باشیم

 ایمنی الزم براي اپراتور را داشته باشد 

 موثر باشد یروش 

 به ابزار آسیب نزند و عمر و کارایی آن را کاهش ندهد 

  

توان در دستی وجود دارد این است که برخی ابزارها را میاي که در شستشوي نکته

. ها را شست و برخی در صورت فروبردن در آب آسیب خواهند دیدآب فرو برد و آن

قابل فروبردن در آب نیست، باید ضمن توجه به دستورالعمل سازنده براي  ،اگر ابزار

توان براي ابزار را می اگر. ترین میزان ممکن رساندشستشو، ایجاد ائروسل را به کم

ان ـدر زمیا ائروسل ق ـمعلذرات ت تا ـزامی اسـشستشو در آب فرو برد، این کار ال

در انتخاب سینک شستشوي  AAMIبر اساس توصیه . در هوا پخش نشودکشی برس

کشی ابزار را زیر سطح آب انجام داد؛ دستی باید به عمق آن توجه کرد که بتوان برس

ان ـدر زمور شوند ـنل مجبـق باشد که پرسـوده عمیـآن قدر بیه نبایدسینک گرچه 

در صورتی که قد پرسنل کوتاه است و نیاز به یک چهارپایه کوچک . خم شوندکشی برس

وجود دارد، باید براي دسترسی درست پرسنل در زمان کار شستشوي دستی این امکان 

و  ورياولی براي غوطه توصیه دیگر بر سه قسمتی بودن سینک است که. فراهم شود

نهایی با آب مناسب ، و سومی براي آبکشی و آبکشی ، دومی براي شستشوکشیبرس

تا کاربر  باشد ، کف باید کمتولید کف کم توسط دترجنت نکته مهمی است. استفاده شود

همان طور که پیش از این هم اشاره شد، . دید کافی بر ابزار داخل سینک داشته باشد



 

 
 

14 

  V501: شماره

  96فروردین : تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

به همراه  گراددرجه سانتی 44تا  27وري در آب ولرم حدود تکنیک غوطهاستفاده از 

دقیقه، گرچه زمان باید متناسب با میزان آلودگی  10حدود (، با زمان کافی محلول مناسب

شدگی ، یعنی میزان خشکو فاصله زمانی از پایان استفاده از ابزار تا آغاز شستشو

وري تحت مهم است که دماي غوطه. و سست کندتواند آلودگی را نرم می) آلودگی باشد

تواند استفاده از مواد آنزیمی می. پایش و کنترل باشد و دماي آن یادداشت و مستند شود

به از بین بردن آلودگی ارگانیک بسیار کمک کند، اما باید دقت کرد که این نوع مواد 

ند که کارایی خود را گراد استفاده نشودرجه سانتی 60در دماهاي باالتر از آنزیمی 

برد و گراد، ساختار آنزیم را از بین میدرجه سانتی 65دماي حدود . حفظ کنندبتوانند 

، دما، و )pH )Potential Hydrogenسختی آب، میزان . دیگر قابل بازگشت نخواهد بود

  . ی تاثیرگذار هستندآنزیمهاي کنندهها و پاكدترجنتنوع آلودگی بر عملکرد 

یا استفاده از تجهیزات /کشی کامل ابزار وها، برسشدن آلودگینرم و سستپس از 

وسایل روي هیزات براي استفاده بر ها و تجمهم است که این برس. است شستشوویژه 

توانند یکبارمصرف باشند یا میها و تجهیزات شستشو برس. پزشکی ساخته شده باشند

با کمک ( کم روزانه تمیز و ضدعفونی شوندها باید دستچندبارمصرف، اما چندبارمصرف

داري و به درستی در جاي مناسب نگه) وري یا دستگاه شستشوي خودکاردست و غوطه

بر عهده سازنده وسیله پزشکی است که اندازه و جنس مناسب برس را به ویژه . شوند

ها یا وجه به طول برس خصوصا براي لومنـت. ها به کاربر اعالم کرده باشدبراي لومن

  .کند تا برس و دسته آن خم نشودها کمک میلوله
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راهنماي کنترل  توان بهها، میبراي دریافت اطالعات در مورد تمیزکردن اندوسکوپ

 2003در سال  American Society for Gastrointestinal Endoscopy عفونت انجمن

  . مراجعه کرد 2008میالدي و نسخه به روزشده آن در سال 

اهمیت دارد تا هم آلودگی برداشته  هاشود اندازه و جنس برس براي ابزارمی تاکید

منظور از جنس برس، جنس موهاي آن است که ( شود و هم خود ابزار آسیب نبیند

الزم است پیش از استفاده از برس به . )ممکن است فلزي، نایلونی، و یا از مواد دیگر باشد

رد، چرا که برس فرسوده دیگر قابلیت نفوذ به بودن موي آن توجه کتمیزبودن و سالم

درست . ها را ندارد و قابلیت برداشتن آلودگی را از دست داده استشیارها و شکاف

که هر زمان موهاي برس آن خم شده باشند باید مسواك را دور  هاشبیه مسواك دندان

  . انداخت

جهت موهاي  است به کشی باید زیر سطح آب انجام شود، با این حال بهترگرچه برس

در . امکان پاشش مایع به سمت بدن نباشد کشی،برس هم توجه کرد تا در زمان برس

 داخل را از مایع آنتوان میابزار تمیزي وضعیت فقط براي بررسی کشی، حین برس

  . سینک خارج کرد

  :مورداستفاده اگر درست انتخاب شده باشدو محلول برس 

 شودابزار به خوبی تمیز می 

 بیندابزار آسیب نمی 

  کندبیهوده صرف نمیو زمان کاربر انرژي 
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. ها و دترجنت را از روي ابزار با آب شستکشی الزم است که آلودگیپس از برس

وري و آبکشی دیگر هم نیاز ممکن است آلودگی طوري باشد که یک مرحله اضافی غوطه

  . داشته باشد

وري را براي هر ابزار یا ست، تازه غوطهشود همواره آب و محلول سینک توصیه می

توصیه  AORNالبته . کنیم تا امکان انتقال آلودگی از یک بیمار به بیمار بعدي کاهش یابد

اش زیاد شده است، دماي آب با دماي آلودگی: کند زمانی محلول را تازه کنید کهمی

یا هر زمان که نیاز ، )مثال سردتر شده است(شده سازنده دترجنت همخوانی ندارد توصیه

الزم است به دوز یا غلظت . آیدبه کاهش بار میکروبی یا بار زیستی الزم به نظر می

ی آن محلول، آب یکاراو غلظت حداقل توان بدون توجه به مناسب محلول دقت کرد، نمی

از طرفی هم نباید باالتر از غلظت . گرم تازه را براي تنظیم دما به سینک اضافه کرد

کنترل دما در شستشوي دستی . آن را به کار گرفت محلول، شده توسط سازندهتوصیه

  . معموال کمی مشکل است، اما امري بسیار مهم است و باید به آن توجه شودگرچه 

  

هاي کوچک باید به شکل روتین از روي ابزار زدگیفرسودگی، خوردگی و زنگ

  . ها نشوندها و آلودگیبرداشته شوند تا محلی براي انباشتگی میکروارگانیسم

دهند، اي یا زنگ بر روي ابزار خود را نشان میهاي قهوههاي فلزي که به شکل لکهلکه

شده از جنس فلزهاي مختلف، در ابزارهاي ساختهشوند که معموال به این دلیل ایجاد می

در زمان  آل این است کهدر کل ایده. انددر کنار هم و در تماس با هم بوده ،زمان شستشو

بندي حتی در زمان بسته. شستشو، ابزارهاي با جنس مختلف، جدا از هم شسته شوند
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هاي مختلف از هم بهینه ها در استریالیزر بخار، این تفکیک جنسبراي قراردادن پک

  . است

ود که این شها دیده میبنديهایی هم بر روي ابزار و هم بر روي بستهالبته گاهی لکه

  .استبخار و خلوص کم پایین کیفیت  ها ناشیلکه

یدرنگ و یا به شکل ـازك سفـیار نـي بسیک نوع تغییررنگ دیگر که به شکل الیه

تواند ناشی از نمک شود، میبر روي سطوح ابزار دیده می ،مانند گرد ،هاي کوچکلکه

انواع و هاي روي ابزارها لکه. بیش از حدي باشد که در نرم کردن آب استفاده شده است

توان با مشورت با سازنده استریالیزر، سازنده ابزار، و سازنده دالیل مختلفی دارند که می

ها را در ها را کشف و لکهشود دلیل آنها و موادي که بر روي ابزار استفاده میمحلول

  . اند برطرف کردصورتی که ثابت نشده

 
 
 

  . شودمرحله آبکشی به ویژه آبکشی نهایی نمیمعموال توجه کافی به اهمیت 

 بهتر استکننده مورد استفاده مواد شیمیایی پاكکشی، در مرحله شستشو و برس

. ندـري کـلوگیـهاي آن جکه از آسیب ناشی از آب سخت و یوند نحاوي موادي باش

هاي فلزي در یون. بگذارندبد بر ظاهر و کارایی ابزار تاثیر توانند میهاي آب سخت یون

توانند بر روي سطوح رسوب کنند و تغییررنگ و خورندگی بر روي ابزار و بر آب می

  . روي سطوح تجهیزات شستشو ایجاد کنند

Water/ Rinsing 
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 شدهي جداشده و سستهاکننده و آلودگیبه منظور حذف مواد پاكدر پایان شستشو، 

سینک سه قسمتی  به مزیت هم طور که پیش از اینهمان. انجام شودکامل باید آبکشی 

یک مرحله آبکشی شود و انجام میکشی پس از برساشاره شد، یک مرحله آبکشی 

واد ـده مـه به توصیه سازنـا توجـد بـشود بایآبی که براي شستشو استفاده می. نهایی

شود، باید آبی باشد که مانند کننده باشد، اما آبی که براي آبکشی نهایی استفاده میپاك

موادي (زننده به ابزار نباشد مولی حاوي مواد شیمیایی و مواد معدنی آسیبآب شهري مع

آب اسمز معکوس باید از آب نرم، آب فیلترشده، ...). مانند آهن، کلسیم، منیزیوم، 

)RO( ،شدهآب غیرمعدنی )DEMI( ،شده دیونیزه)DI( ، آب مقطر، و هر آبی که کیفیت

ابزار آلوده هم اي باقی نماند و لکههم استفاده کرد تا الزم براي آبکشی نهایی را دارد 

  . نشوند

شود، باید مقدار نکته بسیار مهم این است که آبی که براي آبکشی نهایی استفاده می

بر ) Pyrogen(زا پایینی داشته باشد تا باعث ایجاد عوامل تب) Endotoxin(اندوتوکسین 

شده باید تحت کنترل باشند، غیرمعدنی، مقطر، و ROپس حتی آب . روي ابزار نشود

ها باید به شکل روتین انجام هاي تولید این آبفیلترها و دستگاه از نگهداري و مراقبت

توان براي تمام هاي مناسبی که براي آبکشی نهایی نام برده شد، میگرچه از آب. شود

هایی ید چنین آبکشی استفاده کرد، اما باید نگاهی به هزینه تولمراحل شستشو و برس

  . هم داشت و در صورت وجود هزینه، فقط براي آبکشی نهایی از آن استفاده کرد

تواند این موارد را تحت تاثیر قرار پس آبکشی نهایی اگر کامل و درست نباشد، می

  . ظاهر، کارایی و عمر ابزار، مراحل ضدعفونی و استریلیزاسیون، ایمنی بیمار: دهد



 

 
 

19 

  V501: شماره

  96فروردین : تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

میایی ـواد شیـدنی و مـمانده مواد معیـمکن است باقـ، مدر صورت آبکشی ضعیف

فشار داخل چمبر استریالیزر بخار، به لحاظ شیمیایی فعال شوند و  کننده، در گرما وپاك

دن مواد شیمیایی روي ابزار ـی مانـرچه در کل، باقـگ. به یک خوردگی سرعت بخشند

  . هاي چشمی کاهش دهدتواند ایمنی بیمار را به ویژه در عملمی

سالین فیزیولوژي استریل هم براي آبکشی نهایی مناسب نیست، چرا که نمک موجود 

زند و در مراحل ضدعفونی و استریلیزاسیون نیز اختالل در این محلول، به ابزار آسیب می

  . کندایجاد می

ها که از پارچهمانده بر روي البته اشاره به این موضوع هم الزم است که گاهی مواد باقی

داخل چمبر استریالیزر  گرما و رطوبت وجود توانند در اثرمیاند، الندري تحویل شده

پس مهم است که فرآیند شستشو . باعث آسیب به ابزار و ایجاد خورندگی شوند بخار،

ها تحت کنترل در رختشویخانه نیز از لحاظ مواد شیمیایی مورداستفاده و دوز مناسب آن

  . باشد

کیفیت آب همواره باید تحت پایش و کنترل باشد و این امر با کمک تجهیزات و 

صحبت از مقدار مطلوب ترکیبات مختلف . هاي معتمد قابل انجام خواهد بودآزمایشگاه

توانند در نتیجه در آب در اینجا جایی ندارد، اما باید آگاه بود که هریک از ترکیبات می

  . ها تاثیرگذار باشندختلف و تغییررنگ دادنهاي مکار شستشو و ایجاد لکه
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هاي ابزار با استفاده از پارچه نرم بدون پرز و تفنگ آبکشی، باید سطوح و لولهپس از 

کردن ابزار به اگر خشک. به طور کامل خشک شوند) شدههواي پرفشار یا کمپرس(هوا 

، ممکن )کناري قرار داده شوند تا خشک شوند یعنی فقط در(خشک باشد  -شکل چکه

کردن ابزار باید در محلی انجام شود که رطوبت خشک. است روي ابزار لکه ایجاد شود

بندي مانند پارچه و کاغذ شدن وسایل بستهناشی از استفاده از تفنگ هوا باعث مرطوب

   .نشودبندي بستهکرپ و دیگر انواع 

از طرف . خورندگی و فرسایش ابزار را سرعت ببخشدتواند میماندن رطوبت در ابزار 

 . تواند منجر به ایجاد پک مرطوب شوددیگر، وجود رطوبت در ابزار می

توان از مواد مخصوص لوبریکنت یا روانسازي استفاده می، ابزار کردنپس از خشک

رد نوع ماده کرد تا الیه بسیار نازك محافظ بر روي سطوح ابزار ایجاد شود، باید دقت ک

  . لوبریکنت، بر اساس ادعاي سازنده، با نوع فرآیند استریلیزاسیون سازگار باشد

باید ن است کهتوصیه کرده براي مرحله ضدعفونی و استریلیزاسیون اگر سازنده ابزار 

به شکل جداشده شسته شده است، طور که همان باید آن را ،ابزار را سوار و اسمبل کرد

داشتن مهارت و آگاهی کافی با توجه به . دعفونی و استریل کردضنیز به شکل جدا 

. دستور سازنده در مورد روش جداکردن و سوارکردن قطعات ابزار امري ضروري است

بررسی کارایی ابزار پس از سوارکردن قطعات آن نیز موضوع مهمی است تا بیمار آسیب 

  . نبیند

Drying/ Inspection 
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بندي ابزار، الزم است بازرسی یا کنترل کیفی بر روي ابزار با استفاده از پیش از بسته

. انجام شودبه دقت ) بین مجهز به چراغذرهاستفاده از وسایلی چون مانند (چشم مسلح 

کامل بودن ابزار، عملکرد درست ابزار، ابزار، روي تمیزبودن ابزار، نبود آسیب بر 

و کامل ... ها، وضوح و روشنی لنزها، ودن عایقهاي برشی، کامل بتیزبودن کافی لبه

د باشد و در توانبندي مورد توجه میدر بازرسی پیش از بستهبودن نکاتی است که خشک

به  اگر بازرسی. داده شودبه ابزار  اجازه رفتن به مرحله بعدي ،ورت مطلوب بودنص

شود انی مشخص میانجام نشود، استریلیتی ابزار مشکوك است و اشکاالت در زم درستی

که یا به بیمار آسیب رسیده است یا امکان استفاده از ابزار در زمان عمل جراحی وجود 

  . ندارد

ابزار وجود دارند باید به دقت بررسی شوند که ساختاري هایی که در طراحی شکاف

 ابزارها اند و احتمال ورود آلودگی به داخل ابزار وجود دارد، از آناگر ضعیف شده

  . ها را براي تعمیر یا تعویض کنار گذاشتفاده نکرد و آناست

تواند با همکاري پرسنل یک فهرست یا چک لیست مسئول بخش استریل مرکزي می

تهیه کند و در این چک لیست، براي هر ابزار خاص، به مواردي که الزم است در هنگام 

در است که فرد بداند بازرسی زمانی معنادار . ها توجه شود اشاره شودبازرسی به آن

  . باید به چه نکاتی دقت کندبندي، زمان بررسی ابزار پیش از بسته
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بهتر است در مرحله بازرسی، به شکل روتین شیفتی یا روزانه یا هر بازه زمانی که مدنظر 

با استفاده از وسایلی که مخصوص پایش شستشو و نتیجه شستشوي دستی  مرکز است،

شماره مان آرتا سالمت اي به این وسایل در گاهنامه اشاره(پاکیزگی است، پایش شود 

 . )آمده است 402

  

  

مسلط به موارد ایمنی و استفاده از  بخش استریل مرکزيکامال الزم است که پرسنل 

باشند تا در زمان ) Personal Protection Equipment: PPE(تجهیزات محافظت فردي 

پرسنل خارج از . شستشوي دستی و به طور کلی در زمان کار با ابزار آلوده، آسیبی نبینند

دهند نیز باید آگاهی از بخش استریل مرکزي که شستشوي دستی ابزار انجام می

داشته باشند و آموزش الزم براي استفاده از تجهیزات محافظتی را دیده ممکن خطرات 

نکته مهم این است که در . زدایی شوندوارد قسمت آلودگیباید افراد مجاز  فقط. باشند

شده آلوده به ویروس خطرناك در نظر ذهن پرسنل، همواره تمام ابزار و وسایل استفاده

 . زدایی نباشددر آلودگیگرفته شوند و تبعیضی 

در زمان به داخل دستکش استفاده از دستکش بلند به منظور جلوگیري از ورود آب 

امکان آسیب  ضخامت الزم را داشته باشد تااستحکام و باید دستکش . شستشو الزم است

آید دستکش هر زمان که به نظر می. کاهش یابددر زمان شستشو به دست پرسنل 

Safety 

Monitoring 
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استحکام خود را از دست داده است، باید آن را دور انداخت، چرا که در زمان کار نشتی 

  .را به خوبی انجام نخواهد دادد داشت و عمل محافظت هخوا

تا رطوبت به الزم است در زمان شستشوي دستی ضدآب ) Apron(پوشیدن پیشبند 

طور که در همان. پوشش ضدآب براي ساعد و بازو هم الزم است. زیر پیشبند نرسد

ها در صورتی که ها و دستکشهاي شستشو هم گفته شد، الزم است پیشبندمورد برس

  .ها، در پایان روز تمیز شوندنیستند، بر اساس دستور سازنده آنیکبارمصرف 

مان آرتا سالمت گاهنامه (زدایی انجام شود خوردن و آشامیدن نباید در قسمت آلودگی

  ).نین مواردي در مورد پرسنل داردهایی به چاشاره 211شماره 

محافظ و ) Goggles(ها و صورت با استفاده از عینک مخصوص محافظت از چشم

، البته پوشش صورت نباید طوري باشد که دید پرسنل را الزم است) Face Shield(صورت 

تمیزکردن روزانه و بین تعویض شیفت  .کم کند یا بر روي آن در حین کار بخار بگیرد

پرسنل براي وسایل محافظت چشم و صورت نیز در صورت چندبارمصرف بودن الزم 

  . است

اي از نقاطی که ثانیه 10شوي اضطراري در فاصله وجود چشم AAMIبنا بر توصیه 

  . امکان آسیب چشم با مواد شیمیایی وجود دارد، الزم است

  . شده در هوا محافظت کندتواند از پرسنل در برابر ذرات معلقماسک هم می

افتادن  آسیب ناشی از کفش باید مستحکم و ضدلغزش باشد تا از پرسنل در برابر

  . روي پا و سرخوردن محافظت کند ابزار بر
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زدایی شرکت که پوستش آسیب دیده است در فرآیند آلودگی پرسنلیبهتر است 

نداشته باشد و اگر الزام به حضور است حتما با مسئول پیشگیري و کنترل عفونت براي 

  . دیده مشورت شودچگونگی پوشاندن پوست آسیب
  

  

  

زدایی باید از فضایی که ابزار و وسایل تمیز شده به آلودگیاتاق یا فضاي اختصاص داده

فردي که . حضور دارند کامال جدا باشد تا احتمال انتقال آلودگی وجود نداشته باشد

شود و نباید پوشش او آلوده محسوب میتمام دهد، شستشوي دستی ابزار را انجام می

  . میز وجود دارندابزار تبتواند بدون تعویض پوشش، وارد قسمتی شود که 

. هاي مخصوص شستشوي دست کامال جدا باشدسینک شستشوي ابزار باید از سینک

بهتر است سینک شستشوي دست داراي تجهیزات بدون لمس دست باشند تا امکان 

  . انتقال آلودگی به دست پس از شستشوي آن کاهش یابد

رکزي نیاز به دقت انتخاب محل انجام مرحله ضدعفونی سطح باال در بخش استریل م

شود، ممکن است در زمان این کار در همان فضاي شستشوي ابزار انجام می اگر. دارد

اگر آبکشی در همان سینک شستشو . برداشتن و یا آبکشی آن، آلودگی به آن انتقال یابد

اگر سینک دیگري مورد استفاده است، باید . انجام شود، ابزار دوباره آلوده خواهد شد

. زدایی به آن نرسدداراي درپوش باشد تا آلودگی از طریق هواي قسمت آلودگیسینک 

و (اگر دستگاه شستشوي خودکار هم داراي یک درب باشد و ابزار پس از شستشو 

Design 
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در همان فضاي کثیف از دستگاه خارج شوند، امکان آلوده شدن ) ضدعفونی حرارتی

  . ها وجود خواهد داشتدوباره آن

سرد و گرم کردن . زدایی باید دقت الزم را داشتهویه قسمت آلودگیدر مورد دما و ت

و تهویه هوا باید از طریق سیستم تحت کنترلی انجام شود که وضعیت پارامترهاي 

شده اولیه در عملکري آن همواره مورد پایش است و بر اساس شرایط مطلوب و تعیین

  .حال کار باشد

بندي ضروري است، شستشوي دستی و بازرسی پیش از بستهوجود نور کافی نیز براي 

مان آرتا سالمت شماره در گاهنامه (است  ترينیاز به دقت باالدر این مراحل چرا که 

  ).مقادیر مرتبط با دما، تهویه، رطوبت، و نور آمده است 210

  

  

. است، تحت تاثیر کیفیت تمام مراحل فرآیند فرآیند انجام عمل جراحی و درمان بیمار

ترین حلقه آن است و در نباید فراموش شود که استحکام یک زنجیر به اندازه ضعیف

  . نظر نگرفتن اهمیت هر مرحله، ایمنی بیمار را به خطر خواهد انداخت

  

    

Chain 
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  مشاهدهمشاهده

اي در نقاط غیرقابل دسترس مانند قفل کانتینرها ممکن قهوه-هایی زردلکه

است دیده شوند؛ اگر این آلودگی از نوع پروتئین باشد و بر روي آن مقدار 

  . دجوششود و میبسیار کمی پراکسیدهیدروژن بریزیم، حباب درست می

  اندیشهاندیشه

توان مانند پیچ و پالك را چندبار مییا اجزاي مرتبط به نظر شما یک ایمپلنت 

  شست، ضدعفونی و استریل کرد و به اتاق عمل برد؟ 

  شماره بعديشماره بعدي

مسئول یک  رايب برخی نکات استریلیزاسیوندر شماره بعدي مروري بر 

  . جدید بخش استریل مرکزي که به تازگی انتخاب شده است خواهیم داشت
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براي  پیشنهادپاسخ به بخش اندیشه، براي دریافت منابع، طرح ایراد و پرسش، 

ها با این آدرس بررسی موضوعات مورد عالقه شما و موارد مرتبط با گاهنامه

  news@marsimex.com    :ایمیل مکاتبه کنید

با ها گاهنامه هاي پیشینو آرشـیو شماره نامهـگاهـکی این نسخه الکترونی

  .قابل دسترسی هستندشرکت سایت در بخش دانلود وب pdfفرمت 

فرد هاي بعدي گاهنامه به اطالع تمـایل دارید انتشار شمارهدر صورتی که 

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

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

    .بگیرید

  مـــان آرتــــــــــــــــا سالمـــــــــــــــتمـــان آرتــــــــــــــــا سالمـــــــــــــــت

  2واحد  411تر از بهارشیراز پ تهران خیابان شریعتی پایین

  021-88106063تلفکــــــــــــــس 
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