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بندي و انبارش در موارد مربوط به بستهنامه ـگاهشماره در این 

  .دشوبه اختصار مرور می استریلیزاسیون

  

به طور کلی یک بخش استریل مرکزي داراي سه بخش آلوده،  دانید کهمی 

شود و انبارش در بندي در بخش تمیز انجام میبسته. تمیز و استریل است

شود که بندي بر روي وسایلی انجام میبسته. بخش استریل خواهد بود

چنین منطبق بر الزامات و همهر کدام (اند تمیز، شسته و ضدعفونی شده

  ). سازندگاندستورالعمل 

کننده و عامل استریل دادن بندي گرچه کار استریالیزر را براي نفوذبسته

وسایل دن ـبه منظور استریل مانکند، اما تر میاستریل کردن سخت

استریل کردن به . الزم استتا زمان استفاده حمل و انبارش  درشده استریل

راي ـخود را باص ـات خـنک) Immediate Useا ـی Flash(روش سریع 

گونه انبارشی براي این نوع سیکل وجود نخواهد بندي دارد و هیچبسته

در یکی از  .شده باید فوري استفاده شودداشت، چرا که وسیله استریل

  .هاي آینده مروري بر این نوع سیکل خاص خواهیم داشتگاهنامه

CSSD 
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ون ـیـیزاسـتریلـندي در اسـبستهـف بـعریـراي تـب ارتـرین عبـاربردتـپرک

"Sterile Barrier System" واژه . استbarrier بندي به معناي مانع است و بسته

ها است، یعنی یک سد مانعی در برابر نفوذ عوامل خارجی مانند میکروارگانیسم

به شده را وسیله استریلو برداشتن این سیستم باید بتواند امکان ارائه . میکروبی

  . در لحظه و محل استفاده بدهدشدن، بدون آلودهشکل آسپتیک 

انتخاب و خرید، و بندي باید در سازنده جنس بسته هايها و گواهیدستورالعمل

بندي هر سیستم بسته .بندي دیده شده باشداجرایی مرتبط با بستهروش تنظیم 

شود براي فرآیندها انجام میهایی که ممیزي. نوع فرآیندي مناسب نیست براي هر

...) فیلتر، چسب، (بندي و لوازم مورد نیاز باید انتخاب و استفاده درست جنس بسته

   .ها را مورد توجه قرار دهدها و ستچنین روش درست اسمبل کردن پکو هم

طور که واضح است باید طوري انجام شود که رسیدن عملگر استریل بارگذاري همان

نحوه چینش در استریل شدن ابزار نقش . ار به بهترین نحو انجام شودکننده به ابز

به سزایی دارد، نباید این طور تصور شود که هر چینشی از وسایل در چمبر دستگاه 

 .استریالیزر قرار داده شود همگی استریل می شوند

Sterile Barrier and Packaging 
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استریلیزاسیون، شامل  یا فرآیندهاي هابندي روشیک نوع طبقهدانید که میچنان

در انواع شیمیایی و فیزیکی . فرآیندهاي فیزیکی، شیمیایی و فیزیکی شیمیایی است

ها کننده و میکروارگانیسمهاي استریلشیمیایی، تماس مستقیم فیزیکی بین مولکول

شده باید طوري باشد که امکان نفوذ پس نوع جنس پک استفاده. شودایجاد می

مثال در اتوکالو بخار، الزم . اس با سطح ابزار وجود داشته باشدکننده و تماستریل

است هوا از داخل پک و ابزار خارج شود و بخار تماس مستقیم با سطح ابزار داشته 

هد و هم رطوبت دسطح، هم انتقال گرما را انجام میتماس مستقیم بخار با . باشد

مکن ـها مئینـبراي پروت مان آب کافت راـزیه با آب یا هـش تجـالزم براي واکن

ها بسیار پاشیدگی پروتئینهمصورتی که بخار نباشد، تخریب و ازدر . سازدمی

از طرف  .افتددهد، همان اتفاقی که در یک پروسه حرارت خشک میکندتر رخ می

 امکان نفوذالزم نیست ها ها، جنس پکهاي فیزیکی مانند تابشیدیگر، در پروسه

هاي استفاده یک گاز یا بخار داشته باشند، بلکه باید مثال بتوانند انرژي طول موج

  .ابزار منتقل کنند و مانع آن نشوندسطوح شده در پروسه را به 

  

درجه  23تا  20بندي باید در دماي اتاق بندي، مواد بستهپیش از استفاده براي بسته

ساعت نگهداري شده 2کم درصد براي دست 60تا  30گراد و رطوبت نسبی تیسان

نفوذ بخار به طور کافی سازي رطوبت اگر انجام نشود، دمایی و یکسانهم. باشند

این . شودمی) superheating(انجام نخواهد شد و باعث بیش از حد داغ شدن 

Steam Sterilization and Packaging 
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تواند در عمل استریلیزاسیون اشکال به وجود آورد و عمر ابزار را نیز موضوع می

بندي به زمان ساعت، کمترین زمان الزم است، برخی مواد بسته2زمان . کاهش دهد

   .بیشتري نیاز دارند

بندي باید براي اطمینان از وجود نداشتن عیب و نقص و اجسام خارجی مواد بسته

هاي مرتب انجام شود، بدون تاخوردگی و گوشه بندي بایدبسته. بازرسی شوند

در صورت . اضافی باشد و در عین حال نباید زیاده از حد سفت و محکم بسته شود

ها یا کانتینرهاي فلزي، باید سیکل مناسب استریلیزاسیون استفاده از ظروف یا درام

ت از رسچنین استفاده دانتخاب شود و سالم بودن و مناسب بودن فیلتر آن و هم

هرگونه تغییر در انتخاب سازنده فیلتر، شرایط را  .دریچه آن مورد توجه باشد

  . ممکن است در نفوذ بخار و خروج هوا تغییر دهد

شامل الیه (بندي دوباره انجام شود در صورت مشاهده پک خیس، باید بسته

ا منسوجات داخل پک باید ب. و اندیکاتور شیمیایی جدید قرار داده شود) خارجی

جا شوند و مواد یکبارمصرف مانند گاز و شده از الندري جابهمنسوجات تازه تحویل

  .پنبه باید دور انداخته شوندگل

از هر نوار چسب به جز چسب کالس یک مخصوص استریلیزاسیون بخار، براي 

در صورت تایید سازنده جنس . بندي پک یا ابزار و ابزار تیز نباید استفاده شودبسته

از . براي بستن پک استفاده کرد) کشپار(توان از نوار االستومر ندي، میببسته
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هرچیزي براي بستن پک استفاده شود، نباید طوري بسته شود که پک مانند ساعت 

، و نباید )hourglass effect(شنی داراي یک کمر باریک و دوطرف محدب باشد 

یل اصلی این که نباید از دل. بستن پک باعث شود که چین یا تاي اضافی ایجاد شود

ها در زمان نوارچسب معمولی براي بستن پک استفاده شود این است که پک

شوند و چسبی که با توجه به این ویژگی استریلیزاسیون دچار انبساط و انقباض می

جاد ـکال ایـتولید نشده باشد، در خروج هوا، ورود و نفوذ بخار، و خروج بخار اش

این ممکن است چسب معمولی در زمان مواجهه با بخار توان عالوه بر . کندمی

اگر از نوارچسب یا نوار . شده نداشته باشدنگهداشتن پک را در همان شکل بسته

الستیکی براي بستن یک گروه ابزار به یکدیگر استفاده شود، ممکن است در 

  . رسیدن بخار به نقاط یا سطوح زیر آن نوار اشکال ایجاد شود

شود، باید به شکل مطمئن از زمان ها چسبانده میی که بر روي پکهایلیبل

ها، اگر از روش نوشتن در مورد پک. استریلیزاسیون تا استفاده، محکم متصل بماند

شده یا نوار چسب شود، باید اطالعات بر روي لیبل چسباندهها استفاده میروي پک

ر براي نوشتن بر روي پاکت اگر از ماژیک یا خودکا. نوشته شود) چسب کالس یک(

براي نوشتن بسته ستیکی شود، باید از طرف پالکاغذي استفاده می-پالستیکی

در هر حالت باید از ماژیک یا خودکاري استفاده شود که جوهر  .استفاده شود

بافته یا (بندي نوشتن بر روي کاغذ پوچ یا بر روي مواد بسته. غیرسمی داشته باشد
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به سختی قابل تشخیص است و امکان دارد در  شود کهآن میباعث آسیب ) نبافته

  .برخی شرایط، جوهر به وسایل داخل پک برسد

باید براي وسایل کوچک و سبک ) reelیا  pouch(کاغذي -پالستیکی) پوچ(پاکت 

شده و آماده استفاده است و شود که بریدهبه نوعی گفته می Pouch. استفاده شود

یا اسامی مشابه  Reelیا  Roll. معموال سه طرف از چهار طرف آن دوخته شده است

شود که به شکل توپ یا قرقره است و باید براي استفاده با دیگر به نوعی گفته می

ذکر یک (معموال دو طرف از چهار طرف دوخته شده است . بریده شود طول دلخواه

پک یا گاهی ویوپک بندي، وياین نوع بسته کشور مامعموال در : بحثنکته خارج از 

شاید . گرفته شده است ViewPackو  Wipakشود که از برندهاي تجاري نامیده می

که این محصوالت تجاري زودتر از دیگر برندها براي مراکز درمانی به دلیل این

کاغذي استفاده - الستیکیاگر الزم است که پک دوالیه با پاکت پ). اندمعرفی شده

یک شماره (کردن پاکت اول، آن را باید در پاکت اندازه بزرگتر پس از سیلشود، 

ها باید همیشه طوري قرار بگیرند که سمت پاکت. قرار داد و سیل کرد) بزرگتر

کاغذي آن سمت یا پالستیکی یک  پاکت در مجاور سمت پالستیکی پاکت دیگر و 

یا دیگر ها در درون پک پوشیده استفاده از این پاکت .ددر سمت کاغذي قرار بگیر

بندي براي ابزار فلزي استفاده از این نوع بسته. شودکانتینر فلزي توصیه نمی

شود، چراکه ممکن است مشکالتی چون به اندازه الزم خشک سنگین نیز توصیه نمی

  . رخ دهد در انتهاي سیکل استریلیزاسیون نشدن
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از نظرات . بندي استفاده شوندتوانند چندین بار براي بستهمیشده منسوجات بافته

ابزار و وسایل  نسبت وزن(براي انتخاب اندازه پک و چگالی آن سازنده پارچه باید 

هاي استریلیزاسیون و قابلیت استفاده از آن براي سیکل) به حجم آن درون پک

خروج هوا، نفوذ بخار و خروج بندي باید به میزان الزم، امکان بسته. استفاده کرد

مانع بودن پارچه در برابر عوامل خارجی، پس از . را بدهد) براي خشک کردن(بخار 

قبل از هر استفاده باید الندري، . شودتر میتر و ضعیفهربار استفاده ضعیف

به ) میزهاي نورانی(پرزگیري، و در آخر بازرسی بر روي میزهاي مجهز به چراغ 

نباید از . هاي سست انجام شوداز نبود سوراخ، لکه، پارگی یا محل منظور اطمینان

هاي الستیکی و توان از جوشکوك زدن براي اصالح پارچه استفاده شود، فقط می

به ابزار را شدن وجود آسیب بر روي پارچه، امکان آلوده. حرارتی استفاده کرد

نمود که منسوجات در چینش وسایل داخل پک باید توجه  .داخل پک خواهد داد

چگال مانند هاي جاذب و کمریزبافت و منسوجات ضدآب را باید با استفاده از پارچه

حوله جراحی، از هم جدا کرد تا خروج هوا، نفوذ بخار، و خروج بخار به خوبی ممکن 

قرار : ها را استفاده کردتوان این روشبراي آزمون کردن منسوجات جدید می. شود

امل ـفوذ عـی نـاندیکاتورهاي بیولوژیک در یک پک نمونه براي بررسدادن 

دیک در یک پک نمونه براي بررسی خروج قراردادن تست بوويکننده؛ استریل

گیري دقیق وزن یک پک نمونه پیش و پس از سیکل استریلیزاسیون هوا؛ اندازه

راي ثبت ها بتر، استفاده از ترموکوپلروش پیچیده. براي بررسی خشکی پک

  .وضعیت دما در پک در هر لحظه است
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پنبه و بندي وسایل جراحی چون سرنگ، سوزن، گلنباید از قوطی دردار براي بسته

گونه وسایل باید جداگانه و مستقل یا به این. وسایل مشابه کنار هم استفاده کرد

  .بندي شوندتعداد الزم بسته

، در صورتی که از طرف سازنده )ايلهاي و لوحفره(وسایل داراي لومن ها در لومن

باید با جریان سریع آب مقطر یا آب وسایل محدودیتی عنوان نشده باشد، 

 زاعمولی ممکن است داراي مواد تبآب م(شسته شوند ) Demiآب (شده غیرمعدنی

این عمل باعث . بندي و استریلیزاسیون در ادامه انجام شودسپس فوري بسته). باشد

این پاراگراف در متن جدید استاندارد ( ها نیز ایجاد شوداز درون لومنشود بخار می

  ). ذف شده استح

شوند، باید اندازه هر داخل هم قرار داده می) یا وسایل مشابه(ها در صورتی که لگن

ها باید مواد جاذب بین لگن. کدام با بعدي دست کم یک اینچ تفاوت داشته باشد

ه ها بتواند عامل انتقال میکروارگانیسموجود پرز هم می. بدون پرز قرار داده شود

محل جراحی شود و هم باعث ایجاد واکنش در بدن به دلیل واردشدن جسم 

   .خارجی

) random(ها باید به شکل تصادفی شدن ستخشکمدون، بر اساس روش اجرایی 

در کل هر ست یا پکی . ها ممیزي شوددر شرایط تحت کنترل با بازکردن برخی پک

چگالی و وزن پک . ودگرفته شباشد، باید آلوده در نظر که داراي رطوبت یا آب 

هاي سازنده ابزار و توصیهجایی، باید با توجه به توان فیزیکی پرسنل براي جابه
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در وسایل استریالیزر، و به منظور رسیدن به استریلیزاسیون کامل و خشکی کامل 

ها داخل ها و پوچراردادن وسایل داخل پک و قراردادن پکـق .انتهاي سیکل باشد

شدن به خوبی انجام اید به حالت روي لبه باشد تا نفوذ بخار و خشکچمبر همگی ب

بندي و انبارش باید بر اساس هاي اجرایی مرتبط با بستهل، روشـدر ک. ودـش

بندي، استریالیزر و ها و راهنماهاي کتبی سازندگان ابزار، مواد و وسایل بستهتوصیه

بندي جدید یا زار جدید یا بستهبا خرید اب. الزامات استاندارد نوشته شده باشند

  .استریالیزر جدید، تغییرات الزم باید اعمال شود

 بندي، کاغذي است که معروف به کاغذ کرافت شده استیکی از انواع جنس بسته

هاي سازنده کاغذ کرافت هاي مدیر یکی از کمپانیتهـاین اطالعات بر اساس گف(

کاغذ در سطح مدیکال، از خمیر . دو نوع کلی معمولی و پزشکی دارد ).باشدمی

اي نیز به خمیر هیچ افزودنی پرکننده. شود که بازیافتی نیستکاغذي ساخته می

. شونداندازه و قطر منافذ کاغذ مدیکال کامال در تولید کنترل می. شوداضافه نمی

زمان براي . نیز وجود ندارد) سیتوتوکسیسیتی(ها امکان سمی بودن نسبت به سلول

بندي در کاغذ کرافت معمولی براي بسته .کندکافی استریلیتی وسایل را حفظ می

شود، قابل ذکر است که در صنایع غذایی، استریلیزاسیون صنایع غذایی استفاده می

به دلیل این که کاغذ مورد استفاده در صنایع . شودبندي انجام نمیبعد از بسته

هاي برشمرده براي نوع مدیکال آن نیست، نباید در مصارف ي ویژگیغذایی دارا

هاي در مصارف پزشکی و استریلیزاسیون با روش .پزشکی از آن استفاده کرد
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هاي مکانیکی براي کاغذ کرافت وجود دارد مختلف، الزامات مختلفی چون ویژگی

تشخیص کاغذ اي براي هاي سادهروش .که نوع معمولی آن داراي این خواص نیست

  :کرافت مدیکال از انواع غیر آن وجود دارد

  خالص و بازیافت نشده کاغذ کاغذ مدیکال باالتر است، چرا که خمیرشفافیت، 

 .دهدشفافیت بیشتري به دست می

 در صورتی که کاغذ در سطح مدیکال . مقدار کمی از کاغذ مورد آزمایش را بسوزانید

 .گذاردباشد، خاکستر بسیار کمی به جا میباشد و از خمیر خالص استفاده شده 

 البته ممکن است پس از چند دقیقه آب را . کاغذ نوع مدیکال نباید جاذب آب باشد

 .کند جذب کند، اما پس از چند ثانیه نباید آب را جذب

 
 

روي ترالی تمام وسایل باید ، استریالیزرهاي بزرگ در انتهاي سیکل استریلیزاسیون

ها را در زمان نباید آن. بمانند تا به اندازه کافی خنک شوند یا چرخ استریالیزر باقی

توان حتی در انتهاي سیکل کمی درب استریالیزر را باز می. شدن لمس کردخنک

و اختالف دمایی داخل و خارج چمبر  گذاشت تا وسایل داخل چمبر خنک شوند

. براي خنک شدن الزم است تا دو ساعت قیقهمعموال دست کم سی د. کاهش یابد

ترافیک و بدون کولر در شدن، ترالی استریالیزر باید در محل کمدر زمان خنک

، وسایل گرم را از روي کامل شدننباید پیش از خنک. شودن قرار داده نزدیکی آ

هاي مخصوص چنین نباید داخل پوششهاي سرد قرار داد و همترالی بر روي قفسه

Unloading and Storage 
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کانتینرهاي فلزي اگر خنک نشده باشند، میعان و تغلیظ بخار . قرار دادوغبار گرد

 .ها یا کانتینرهاي دیگر بریزدشود تا قطرات روان آب بر روي پکآب باعث می

در مورد . تواند آلودگی را مانند یک فتیله به داخل پک بکشاندرطوبت می

  . شودشدن توصیه میدقیقه زمان براي خنک10اتوکالوهاي رومیزي، دست کم 

توان در انبارش از پوشش پالستیکی تریل ماندن، میـان اسـش زمـزایـبراي اف

)dust cover( این پوشش باید پس از . استفاده کرد به عنوان یک پوشش ثانویه

ان زیاد، بر روي وسایل کشیده و بهتر است شدن وسایل، پیش از گذشت زمخنک

خم یا دوال، یا نباید طوري قرار داده شوند که فشرده، ها و پکوسایل . که سیل شود

ان آلودگی وجود انبارش باید به شکلی انجام شود که کمترین امک. شوندسوراخ 

محل انبارش باید ترجیحا یک بخش جدا و بسته با ورودي خاص خود . داشته باشد

به این ها یا هرگونه ظرف حمل وسایل خارج از بخش انبارش، نباید ترالی. باشد

فقط انبارش و نه کاري : این محل فقط باید داراي یک وظیفه باشد. بخش وارد شود

. باشد Cleanیا  خش استریلیزاسیون یا همان تمـیزبهتر است در کنار ب. دیگر

دما باید در . باید وجود داشته باشدبا چهار بار تبادل هوا در ساعت سیستم تهویه 

هواي  .درصد باشد70نسبی باید کمتر از  گراد و رطوبتدرجه سانتی24حدود 

ورودي به این بخش باید از سیستم فیلتراسیون گذشته باشد تا هواي آلوده وارد 

چنین ت، و همـهم اسـها منديـبسهـقفکام ـاندازه و استح. بخش انبارش نشود

متري از سقف، و فاصله سانتی 45متري از کف زمین، فاصله سانتی 25تا  20فاصله 
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چینش در محل . متري از دیوارها الزم است تا گردش هوا انجام شودسانتی 5

انبارش باید بر اساس سیستم پکینگ، جنس پک، نوع وسایل و نحوه حمل وسایل 

تا چه مدتی وسایل استریل را می توان انبارش کرد و مطمئن بود که  .در مرکز باشد

که  ی وجود ندارد، چراهنوز استریل و قابل استفاده هستند؟ هیچ پاسخ زمان

پارامترهاي زیادي دخیل است که در هر مرکز درمانی خاص آن مرکز است و یک 

تیم کنترل عفونت باید براي هر مرکز تعیین کند که این تصمیم بر اساس وضعیت 

آن مرکز شامل کیفیت و جنس پکینگ، تعداد تا، استفاده از پوشش دوم براي گرد 

انبارش، گردش و تهویه هوا، دما و رطوبت، باز یا بسته  و غبار، میزان تردد در محل

نحوه جابجایی تعداد دفعات و ها، متراژ بخش انبارش، ها و کابینتبودن قفسه

عی ـتاب) shelf life(زمان استریل ماندن  .و سایر موارد تاثیرگذار خواهد بود ،وسایل

ه، بر اساس رخدادها شدآلودگی وسیله استریل. است) event-related(از رخدادها 

در حالت کلی، . رودجا کردن باال میاست و احتمال آلودگی با گذشت زمان و جابه

اي که زودتر انبارش شود، زودتر باید استفاده شود، که این همان اصول هر وسیله

First in First out  یاFIFO است .  
با . دهدکمبود فضاي گاهنامه فقط امکان بررسی نکات کوتاهی را می

از بخش . مرور کنیدتوانید میدریافت منابع اصلی، نکات بیشتري را 

در . ا دانلود و چاپ کنیدر 2پوستر شماره پوسترهاي مان آرتا سالمت، 

را به شکل چاپ  ي رایگانصورتی که براي مرکز درمانی خود، پوسترها

  .با ما تماس بگیریدلطفا نیاز دارید،  A3شده در قطع 
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  مشاهدهمشاهده

بندي که در حال حاضر در مرکز خود از روي مدارك مربوط به مواد بسته 

  .کنید، ببینید تولید بر اساس کدام استانداردها بوده استاستفاده می

  اندیشهاندیشه

بندي از چه هاي بستهReelها یا Pouchشده بر روي اندیکاتور شیمیایی چاپ

  ي دارند؟ هستند و چه کاربرد ISO 11140کالسی بر اساس تعاریف 

  شماره بعديشماره بعدي

تورینگ فرآیندهاي در مونیو نقش آن  PCDدر شماره بعدي مروري بر 

  .استریلیزاسیون 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    :ایمیل مکاتبه کنیدآدرس 

با فرمت  هاي پیشینو آرشـیو شماره نامهـگاهـکی این نسخه الکترونی

pdf قابل دسترسی هستندشرکت سایت در بخش دانلود وب.  

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

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

ارسال کنید و یا با ما از طریق ) 02188106063به شماره (اس اماس

    .تلفن تماس بگیرید

  مـان آرتـــــــــــــــا سالمـــــــــــــــتمـان آرتـــــــــــــــا سالمـــــــــــــــت

8طبقه  493بهارشیراز پ تهران خ شریعتی باالتر از   

021-88106063تلفکــــــــــــــس   

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

wwwwww..mmaarrssiimmeexx..ccoomm  
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