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ظروف یا به موارد مربوط در ادامه شماره قبلی،  ،گاهنامهشماره در این 

  . فلزي استریلیزاسیون مرور خواهد شداي ـرهـکانتین

  

  

با توجه به . شدبندي و انبارش ي بر بستهمرور 205در گاهنامه شماره 

بندي، انجام آن و انبارش، در درستی فرآیند تاثیر و اهمیت انتخاب بسته

موارد  ،303در شماره پیشین یعنی استریلیزاسیون و استریل ماندن وسایل، 

  . هاي کانتینري در استریلیزاسیون مرور شدندمرتبط به سیستم

  

ها هم Container Systemها یا Rigid Containerکانتینرهاي فلزي یا 

محافظت فیزیکی خوبی از وسایل و ابزار که قرار است استریل شوند دارند 

ها پس از فرآیند استریلیزاسیون، زمان و هم با استریل نگهداشتن آن

برخی در این شماره به . کنندها مراقبت میها در برابر آلودگیزیادي از آن

یون و برداشتن کانتینرها از چمبر در زمان استریلیزاس مواردي که

استریالیزر، و انبارش و استفاده از ابزار داخل کانتینرها مطرح است 

  .پرداخته شده است

Packaging& Sterilization 
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هاي کانتینر باید به طور علمی بررسی شده باشند که مناسب استفاده در چه سیستم

چنین باید پارامترهاي سیکل استریلیزاسیون با هم. فرآیندهاي استریلیزاسیونی هستند

هاي استریالیزر که مطابق با توصیه سازنده ها یا برنامهسیکل. کانتینر انطباق داشته باشد

اگر یک کانتینر براي استفاده در سیکل استفاده . کانتینر نیستند نباید استفاده شوند

ل باید به درستی و مطابق با یا فلش انتخاب شده است، پارامترهاي سیک) IUSS(فوري 

برخی از ابزار خاص نیاز به فاز . توصیه سازندگان کانتینر و استریالیزر باشد

استفاده از کانتینر براي این نوع سیکل، ممکن است . استریلیزاسیون با زمان بیشتر دارند

ست ضمنا هر نوع ابزاري ممکن ا. تر کندزمان رسیدن به فاز استریلیزاسیون را طوالنی

شدن نداشته باشد، باید به در آن کانتینر خاص و سیکل استفاده فوري، قابلیت استریل

  . ابزار داراي لومن، ابزار برقی، و وسایل متخلخل توجه ویژه داشت

فیلترها باید پیش از قراردادن کانتینرها در استریالیزر، بازرسی شوند که سوراخ 

تواند در خروج هوا و ورود و خروج عامل میتغییر برند فیلتر مورد استفاده . نباشند

پرسنل مرکز فیلتر توسط  عملکرد کردنامکان آزمایش. کننده تاثیر بگذارداستریل

  . درمانی وجود ندارد

اي باید دمونتاژ در زمان چینش و قراردادن ابزار داخل کانتینر، ابزارهاي چندقطعه

. باشد که نیازي به این کار نیست شده باشند، مگر این که سازنده ابزار اثبات کرده

مانده از شستشو و آبکشی باید با استفاده از هواي فشرده رطوبت اضافی ابزار، باقی

ابزار نباید با استفاده از نوار الستیکی کنار . فیلترشده و از نوع پزشکی، حذف شود

Sterilization Process 
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در چینش ابزار در کانتینر براي استریلیزاسیون بخار، مواردي . یکدیگر نگه داشته شوند

شدن باید مورد توجه و خشککیفیت بخار چون خروج هوا، نفوذ بخار، تخلیه میعان، 

شدن ابزار سنگین یا ابزار پیچیده اگر از مواد جاذب براي کمک به خشک. باشد

، حتما باید مواد )انتینردر صورت نیاز و توصیه سازنده ک( شودغیرمعمول استفاده می

چنین به عنوان پرز به عنوان حامل میکروارگانیسم به اتاق عمل و هم. بدون پرز باشند

  . کندعامل واکنش جسم خارجی در بدن بیمار عمل می

جایی ست، طراحی و وزن یک ست ابزار در کل باید بر اساس توان پرسنل در جابه

و توزیع هاي سازندگان ابزارها و استریالیزر، چگالی هر یک از ابزار داخل ست، توصیه

براي کانتینرها، باید از راهنمایی سازنده آن در . جرم در ست و چمبر استریالیزر باشد

مورد وزن و تراکم ست ابزار استفاده کرد، گرچه این وظیفه کاربر است اطمینان پیدا 

که در محل استفاده  هر ستی. شودکند که ست ابزار به طور کامل استریل و خشک می

حاوي رطوبت یا قطرات آب باشد باید آلوده در نظر گرفته شود و گزارش الزم به بخش 

کردن، طبق یک پروتکل خشک. استریل مرکزي داده شود و ست برگردانده شود

ها و بازکردن آن در انتهاي زمان مکتوب باید به شکل انتخاب تصادفی یکی از ست

هایی که د، این کار با تناوب مشخص و حتی در زمانشدن انجام شوخشک و خنک

  . شود باید صورت گیردتغییري در یک ست انجام می

هاي محافظتی ابزار خاص، باید با مشورت ظروف خاص داراي درب  و سبدها و سینی

سازندگان کانتینر و ابزار و ظرف محافظتی، و انجام آزمون مربوطه، درون کانتینرها قرار 
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شدن ابزار در این کاربر مسئولیت آزمودن استریلیزاسیون موثر و خشک. داده شوند

  . هاي خاص را به عهده داردظرف

ترین وزن براي یک کانتینر حاوي ابزار در برخی استانداردها و راهنماها برابر بیش

 ترینطور که آورده شد، بیشالبته همان. شودکیلوگرم توصیه می5/11پوند حدود  25

دیدن پرسنل تعیین ـزیکی و آسیب نـتر از این عدد باید باشد را توان فیمـوزن که ک

  . کندمی

طور که ابزار در زمان چیدن در کانتینر باید بازرسی شوند، در طرف دیگر الزم همان

و وجود یک روش اجرایی مشخص . است که سطوح و اجزاي کانتینر نیز بازرسی شوند

ها نباید داراي دندانه یا تیزي سطوح و گوشه. براي این بازرسی الزامی استروشن 

فیلتر باید کامل و سالم . مکانیسم چفت باید سالم باشد و درب را محکم نگه دارد. باشند

. گسکت باید قابل انعطاف و بدون بریدگی باشد و در جاي خود محکم باشد. باشد

چ است، باید اطمینان حاصل کرد که محکم هستند و نگهدارنده فیلتر اگر داراي پیچ و پر

گونه دندانه، برش، شکستگی، و ها باید بدون هیچسوپاپ. شکل طبیعی خود را دارند

صحت عملکرد تمام قطعات با . پریدگی باشند و بدون گیر و آزادانه عمل کنندلب

کننده استریلیکدیگر، تمام مراحل شامل ممکن ساختن خروج هوا، تسهیل در نفوذ عامل 

  .سازدها و آلودگی را ممکن میورود میکروارگانیسمو خروج آن در انتها، و جلوگیري از 

تواند به ابزار یا کانتینر آسیب برساند  میآن یا تکان شدید کانتینر قراردادن نامناسب 

  . کننده را بگیردچنین جلوي نفوذ کافی عامل استریلو هم
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استریالیزر قرار داده شود که کف آن موازي با طبقه  کانتینر باید طوري در چمبر

این شکل قراردادن هم در راستاي مراحل کار استریالیزر است و هم ابزار به . چمبر باشد

بینند، و در زمان برداشتن کانتینر از شوند، ابزار آسیب نمیشکل منظم نگه داشته می

  . کنددسترسی را تسهیل میچمبر در انتهاي کار، 

هاي جاذب مانند پارچه قرار داده تر چمبر نسبت به پککانتینرها در طبقات پایین

روي هم قراردادن . هاي دیگر را مرطوب نکندهاي کانتینرها، پکشوند تا میعانمی

البته قراردادن کانتینرهاي . کانتینرها در چمبر، باید با مشورت سازنده آن باشد

انجام نگیرد، اما در صورت لزوم، باید با مشورت  ، بهتر استروي هم سازندگان مختلف

  . هر دو سازنده انجام گیرد

کیفیت بخار، . کردن دارندکانتینرها معموال نیاز به زمان بیشتري براي مرحله خشک

شده تعبیهطراحی و ساختار کانتینر، نوع و تعداد و ساختار ابزار، و مسیرهاي فرار بخار 

البته روشن است . کن تاثیرگذار هستندعیین زمان خشککانتینر همگی در تطراحی در 

که تفاوت بین استریالیزرها، فاصله از دیگ بخار و قابلیت حذف مایع از بخار ورودي 

ابزار . ، نیز تاثیرگذار هستند)کنندبخار مرکزي استفاده میاز براي استریالیزرهایی که (

ل سیکل استریالیزر بخار، امکان ایجاد فلز در مرحله او. و کانتینر هردو داراي فلز هستند

 204مراحل سیکل یک استریالیز بخار در گاهنامه شماره (دهد کندانس را افزایش می

کند و حرارت را از بخاري که فلز به عنوان یک انباره حرارتی عمل می). مرور شده است

لز، نم را مانند پالستیک و ف. کندگیرد و بخار را تبدیل به آب میشود میوارد چمبر می

کنند و به همین دلیل ممکن است نیاز به افزایش زمان مواد جاذب به خود جذب نمی
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تواند ها پیش از آغاز سیکل استریلیزاسیون، میکردن پکگرم. کردن باشدخشک

  . تشکیل کندانس را در آغاز سیکل کم کند

مکن است ـمشدن، کـبراي کمک به خشرها ـاستفاده از مواد جاذب در کانتین

با توجه به تفاوت . گیردتر کند، چرا که جلوي فرار کندانس را میکردن را سختخشک

ها، الزم است با سازنده کانتینر در در ساختار کانتینرها و مسیرهاي فرار بخار در آن

  . مورد استفاده یا عدم استفاده از مواد جاذب مشورت کرد

سوپاپ یا والو هستند، فرار بخار آب و در کانتینرهایی که به جاي فیلتر، مجهز به 

ها برخی سوپاپ. که سوپاپ باز است دهدهایی رخ میشدن ابزار فقط در زمانکخش

فشاري کردن، هممانند تا زمانی که در مرحله خشکاند که باز میطوري طراحی شده

ها به دما حساس برخی سوپاپ. شوندگر بسته میشود، سپس دیچمبر و محیط انجام می

  . شوندکنند و در یک دماي خاص بسته میهستند و به شکل ترموستاتیک عمل می

کردن آن از استریالیزر، خشک بهتر است تمام وسایل داخل کانتینر در زمان خارج

وجود دهد، اما درست است که کانتینر امکان تماس با آلودگی خارجی را نمی. باشند

در . مدت به ابزار آسیب برساندتواند در صورت تماس طوالنیکندانس در داخل می

پک مرطوب یعنی پکی . ضمن ممکن است پزشک در پذیرش ابزار مرطوب تردید کند

در کل . شوددار باشد، کال مردود است و غیراستریل محسوب میکه سطح خارجی آن نم

نم در داخل پک یا کانتینر، بهتر است پک یا کانتینر بودن دلیل وجود با توجه به ناشناخته

 . با محتواي مرطوب مقبول نباشد و مورد استفاده قرار نگیرد
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ها از جمله کانتینرها بر روي ترولی پس از پایان سیکل استریلیزاسیون، باید تمام پک

ها در زمان زدن به پکدستاز . یا سبد استریالیزر باقی بمانند تا خنک شوند) گاري(

اي براي تواند به عنوان نقطه، نقطه تماس دست میشدن باید خودداري شودخنک

آید عمل کند، و یک نقطه مرطوب بر کندانس یا میعان بخار آبی که از پک بیرون می

تواند به مانند یک فتیله، روي سطح خارجی پک ایجاد شود، نقطه مرطوب هم می

  . درون پک بکشد ها را بهباکتري

ها بچکد یا فیلتر تواند بر روي دیگر پککندانس بر روي سطح بیرونی کانتینر می 

کندانس ایجادشده در درون کانتینر، اگر امکان تماس با . کانتینر دیگري را آلوده کند

 .تواند در استریلیتی ابزار داخل کانتینر اختالل ایجاد کندمیخارج کانتینر را داشته باشد، 

ها را بدون دستکش لمس کرد نباید کانتینرها تا زمانی که خنک شوند و بتوان سطوح آن

  .جا شوندجابه

شدن پس از پایان سیکل و با کمی بازگذاشتن درب استریالیزر آغاز مرحله خنک

دهد جاکت داشتن درب دستگاه پیش از برداشتن کانتینرها، اجازه میباز نگه. شودمی

کردن از طریق انتقال حرارت به ها ادامه دهد، این گرمکردن کل پکماستریالیزر به گر

این حرارت تابشی، . دهدهاي چمبر رخ میصورت تابشی یا تشعشعی توسط دیواره

ها در حال از دست رفتن است، و این شود که در اثر تبخیر کندانسجایگزین حرارتی می

  . شودرخداد باعث کمک به ادامه تبخیر می

Unloading 
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اي که رفت و آمد کمی در آن وجود دارد آن ترالی استریالیزر باید در نقطه پس از

اي در کنندهاي که بر روي آن یا در نزدیکی آن، هیچ سیستم خنکقرار داده شود، نقطه

نباید پیش از . دقیقه باشد 30کم باید دستشدن خنکزمان . حال کارکردن نباشد

طبقات سرد بخش انبارش قرار داد، چرا که سطح خنک  ها را بر رويشدن، پکخنک

  . تواند ایجاد کندانس کندمی

  . شدن تاثیرگذار استتغییرات فصلی و اقلیمی دما و رطوبت محیطی، بر زمان خنک

  

کنند جهت انتقال ابزاري که با روش توصیه می AAMIو  AORNهاي انجمن

شوند، کانتینر میو استفاده لش استریل یا همان ف) IUSS(فوري استفاده استریلیزاسیون 

تر کردن تعداد گرچه همیشه توصیه بر کم. شود به کار گرفتهمخصوص آن 

  . استریلیزاسیون استفاده فوري است
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هاي ها، زیر آب بدون پوشش، زیر لولهکانتینرها را نباید نزدیک یا زیر سینک

طبقات . شدن داشته باشند نگهداري کردمرطوبیا در هرجایی که امکان فاضالب، 

شود، باید بر اساس شکل، اندازه و وزن بندي که براي انبارش کانتینرها استفاده میقفسه

طبقات باید تمیز و خشک باشند و وضعیت تهویه، . کانتینرها طراحی و ساخته شده باشد

خش استریل مرکزي جزئیات شرایط ساختاري ب(نسبی تحت کنترل باشد دما، و رطوبت

  ). مرور شده است 210در گاهنامه شماره 

شوند، کاربر باید اطمینان یابد که در صورتی که کانتینرها روي هم قرار داده می

کانتینرها باید طوري روي . اندکانتینرها به درستی بر روي هم قرار گرفته و ثابت شده

مشی مکتوب باید براي خط. هم قرار داده شوند که به آسانی قابل برداشتن باشند

  . ، و لیبل زدن کانتینرها موجود باشد)روتیشن(گردش استفاده و جایی، انبارش، جابه

  

  

در زمان استفاده از وسایل و ابزار استریل در محل استفاده، مانند اتاق عمل، براي 

موردنظر، این ها بر روي محل استریل برداشتن ابزار استریل از کانتینر و قراردادن آن

  :شودنکات توصیه می

 این سطح باید . کانتینر باید بر روي سطحی هموار و خشک قرار داده شود

اي چنین باید نزدیک به لبههم. همتراز یا باالتر از سطح نقطه استریل نهایی باشد

 . کند، در نزدیکی آن لبه باشدقرار داده شود که شخصی که آن را باز می

OR 

Storage 
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  بست . شیمیایی خارجی بازرسی شوند) هاي(کانتینر، اندیکاتور پیش از بازکردن

 شدنو مهروموم آن بررسی شود تا اطمینان پیدا شود که کانتینر از زمان استریل

 .، به طور عمدي یا اتفاقی باز نشده استتا زمان استفاده

 درب و شود و از یا غیرفعال میـینر، بست اطمینان آن بـبراي بازکردن کانت

. شوندداده میدور از کانتینر قرار بر اساس توصیه سازنده باز و اي آن هچفت

اسی بین درب با لبه داخلی ـاید تمـنب. سطح بیرونی درب کانتینر، استریل نیست

 .ویات کانتینر رخ دهدـو محت

  سیرکولر نیز وضعیت و درست قرارگرفتن فیلتر یا سوپاپ و گسکت را بازرسی

  . سازنده کانتینر باشد کند که بر اساس توصیهمی

  پیش از برداشتن ابزار، شخص اسکراب باید اندیکاتور شیمیایی داخلی را بررسی

 .کند و اطمینان یابد اندیکاتور پاسخ کامل و مناسبی داده است

 هاي سبد داخل ها، شخص اسکراب دستهبدون تماس با میز و سطوح خارجی پک

تماس با حاشیه بیرونی کانتینر، سبد را گیرد و بدون کانتینر را با دو دست می

اگر چندین سبد درون کانتینر وجود دارد، هرکدام جداگانه برداشته . کندبلند می

 .شوند

  سطح زیرین کانتینر باید به منظور بررسی عدم وجود رطوبت و نقص بازدید

 .شود

 به شکل آسپتیک باشدباید جا کردن ابزار تا نقطه استفاده، جابه . 
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براي پایش استریلیزاسیون الزم است پایش فیزیکی، شیمیایی، و بیولوژیک انجام 

موجود در سایت  16تا  8و پوسترهاي شماره  209و  103هاي شماره گاهنامه(شود 

  ). پردازندتر به موضوع پایش میبیش

ترین نقطه اي از پک باشد که سختاندیکاتور داخلی یک پک همیشه باید در نقطه

ترین نقطه در یک کانتینر و محل قراردادن سخت. کننده استبراي نفوذ عامل استریل

  . اندیکاتور داخلی باید با مشورت سازنده کانتینر انتخاب شود

هاي استفاده فوري یا همان فلش، از هر نوع پوشش یا سینی که استفاده کلـدر سی

در صورت . جداگانه آزمون کردشود، باید براي آزمون بیولوژیک روتین، هر یک را می

استفاده از کانتینر هم، باید یک اندیکاتور بیولوژیک به همراه یک یا چند اندیکاتور 

ترین نقطه یا نقاط درون کانتینر، براي آزمون ، در سخت6یا  5) کالس(شیمیایی تیپ 

. کندمیرا بازي  PCDدر واقع همان کانتینر، در سیکل استفاده فوري، نقش . استفاده کرد

هاي کانتینر و زیر درب کانتینر، دور از به ویژه در سیکل گراویتی یا ثقلی، گوشه

اي که از نفوذ هاي هوایی هستند، پدیدهترین نقاط وجود توده یا پاکتلترها، محتملیف

در کنار این توضیحات، باز هم بهترین منبع براي . کندکننده جلوگیري میعامل استریل

  . ت درون کانتینر، سازنده آن استیافتن نقطه سخ

اگر براي یک آزمون بیولوژیک در زمان کنترل یک کانتینر، سازنده آن توصیه به 

کردن یک اندیکاتور بیولوژیک از درب کانتینر کرد، باید با سازنده اندیکاتور آویزان

QC 
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د کردن اختاللی در آزمون ایجابیولوژیک در این مورد مشورت کرد تا طریقه آویزان

  . نکند
  

  

  

هاي کانتینري، شبیه در بیشتر کاربردها، روش استفاده و استریلیزاسیون سیستم

هاي گرچه در زمان استفاده از سیکل. است هاي دیگربندي شده با پوششهاي بستهست

سازي در سیکل در مرحله اول یا آماده، باید توجه داشت که )Nکالس (اتوکالو گراویتی 

زمان بیشتري براي خارج کردن ، )فاز پیش از فاز اصلی استریلیزاسیون(استریلیزاسیون 

البته این در مورد . چنین افزایش دماي داخل کانتینر مورد نیاز استهوا و هم

اي براي خروج هوا ندارند و خروج هوا و ورود بخار کانتینرهایی است که مکانیسم ویژه

  . شودانجام میلتر فقط از مسیر فی

به . ، تاخیر و افزایش زمانی وجود ندارد)Bکالس (خال در مورد استریالیزرهاي پیش

  . همین دلیل هیچ نیازي به تغییر زمان سیکل وجود ندارد

تفاوت بین دماهاي نقاط مختلف را در چمبر آمده در صفحات بعدي، سه شکل 

زمانی که از یک کانتینر در سیکل گراویتی : دهنداستریالیزر بخار در سه حالت نشان می

اي در سیکل گراویتی قرار داده بندي پارچهاستفاده شده است، زمانی که ابزار در بسته

  .خال به کار گرفته شده استاند، و زمانی که یک کانتینر در یک سیکل پیششده

   

Load Heat-up Time 
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  سیستم کانتینري در یک سیکل گراویتی 

 درجه فارنهایت 250سانتیگراد یا درجه  121در دماي 
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در یک  شده در پارچهبنديبسته) کیلوگرمی 250/7(پوندي  16ست ابزار 

 درجه فارنهایت 250درجه سانتیگراد یا  121سیکل گراویتی در دماي 
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   خالپیشسیستم کانتینري در یک سیکل 

 فارنهایتدرجه  270درجه سانتیگراد یا  132در دماي 
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  :شودنمونه از چینش و ساماندهی ابزار در سبد یک کانتینر آورده می دودر پایان 
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  مشاهدهمشاهده

را بازرسی نمایید تا  و بدنه کانتینرهاي موجود در مرکز درمانی خود درب 

آن در محل مناسب قرار  یک)کالس(ید اندیکاتور شیمیایی تیپ اطمینان یاب

  .شودچسب بر روي درب کانتینر چسبانده نمیشود و داده می

  اندیشهاندیشه

شود براي توان کانتینري که در استریالیزر بخار استفاده میمیآیا 

  ؟استریالیزر پالسما پراکسیدهیدروژن به کار گرفت

  شماره بعديشماره بعدي

هاي کانتینري در ادامه مبحث سیستممروري بر نیز در شماره بعدي 

  .شتخواهیم دااستریلیزاسیون 
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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.  

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 ) 021 88106063به شماره ( پیامک

    .تلفن تماس بگیرید

  مـــان آرتــــــــــــــــا سالمـــــــــــــــتمـــان آرتــــــــــــــــا سالمـــــــــــــــت

  2واحد  411تر از بهارشیراز پ 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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