
 

 

 .ها مشخص کنیدجمالت نادرست را با زدن عالمت ضربدر در کنار شماره آن

قدرت اگر در زمان پاکسازي و شستشوي ابزار کمی آلودگی باقی بماند، مشکلی نخواهد بود، چرا که استریالیزرهاي بیمارستانی  .1

 .کنندهمه چیز را استریل میباالیی دارند و 

 .استریلیزاسیون سه نوع فیزیکی، شیمیایی، و بیولوژیک داردمونیتورینگ در  .2

 .بخار براي آزمون سیکل استریالیزر بخار بهترین گزینه است 6اندیکاتور کالس  .3

 .یک روش استریلیزاسیون فیزیکی است) اتوکالو بخار(استریلیزاسیون با استفاده از استریالیزر بخار  .4

 .تیلن اکساید یک روش استریلیزاسیون در دماي پایین استروش استریلیزاسیون با استفاده از گاز ا .5

هاي اجرایی مدون فقط براي فاز استریلیزاسیون در بخش استریل مرکزي بیمارستان الزم طبق راهنماي اعتباربخشی، وجود روش .6

 .است و نیازي به نوشتن روش اجرایی براي انبارش نیست

 .استریلیزاسیون، نوع فرآیند استریلیزاسیون استها براي بندي پکتنها معیار انتخاب جنس بسته .7

توان به ها در چمبر دستگاه براي استریل کردن مهم نیست و میبا توجه به توانایی باالي اتوکالوهاي بیمارستانی، روش چیدن پک .8

 .هر روش دلخواه چینش را انجام داد

 .ارستان و مراحل استریلیزاسیون  استها، پیدا کردن فرد خاطی در بیمهدف از سیستم ردیابی و رهگیري پک .9

 .برگه چاپی استریالیزر در انتهاي سیکل، بخشی از مونیتورینگ فیزیکی استریالیزر است .10

 .زمانی که در اتاق عمل، عملی اورژانسی باید انجام شود، نیازي به آزمون سیکل استریالیزر و ثبت نتایج نیست .11

 .، عملکردي معادل اندیکاتور بیولوژیک دارددر استریلیزاسیون 5اندیکاتور شیمیایی کالس  .12

هاي ها براي اتوکالوهاي بیمارستانی استفاده شود، وسایل و پکبندي ساخت آنادعا کرده است اگر از جنس بسته Xشرکت  .13

 .حرفشان را قبول دارم. مانندماه با ضمانت استریل باقی می3شده، تا استریل

 .در بخش استریل مرکزي بیمارستان، فقط براي زمانی است که یک اندیکاتور بیولوژیک مثبت شده باشد Recallبازخوانی یا  .14

شود اندیکاتور شیمیایی داخل یک پک پاس نشده است، براي حفظ نظم موضوع باید مسکوت در زمانی که در اتاق عمل مشاهده می .15

 .یل مرکزي اطالع داده شود تا دیگر این مشکل تکرار نشودبماند و در اولین روز کاري بعدي موضوع به مسئول بخش استر

 .ساعت انکوبه شود 48اندیکاتور بیولوژیک بخار پس از انتهاي سیکل، باید  .16

 .استریالیزر بخار قادر به کشتن اسپورهاي داخل اندیکاتور بیولوژیک استریالیزر گاز اتیلن اکساید نیست .17

یک پک در یک سیکل به این معناست که عمل استریلیزاسیون در مورد هیچ یک از  وجود یک اندیکاتور شیمیایی پاس نشده داخل .18

 . ها در جاهاي مختلف چمبر در آن سیکل رخ نداده استپک

 .کنداندیکاتور شیمیایی نوع پیشرونده مشکل حدس زدن در مورد نتایج استریلیزاسیون را حذف می .19
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