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ظروف به موارد مربوط در ادامه دو شماره پیشین،  ،گاهنامهشماره در این 

   .دشومرور میبه اختصار در استریلیزاسیون کانتینري هاي سیستمیا 

  

  

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

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

  .هاي کانتینري در استریلیزاسیون مرور شدند، موارد مرتبط به سیستم304

   

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

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

ها توجه شود، پرداخته مواردي که در زمان خرید کانتینرها بهتر است به آن

، قیمت، و و قابلیت در زمان خرید هر کاالیی مجموع عوامل کیفیت. شودمی

  .خدمات پیش و پس از فروش تاثیرگذارند

   

Packaging& Sterilization 
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کانتینر استفاده شوند که سازنده استریلیزاسیونی ي هاکانتینرها فقط باید در سیکل

هاي در زمان خرید در این قسمت به آزمون. کندها را تایید میاستفاده در آن سیکل

موارد الزم به توجه کامل فهرست در قسمت بعدي، شود و پس از آن، کانتینرها اشاره می

  .شوددر زمان خرید کانتینرها مرور می

  

 Dynamic-air-removal Steam Sterilizers 
 

آزمون براي ارزیابی . شماریمها را برمیخال آزمونابتدا براي استریالیزرهاي پیش

  :خال استچهار جنبه اساسی استفاده از کانتینر در استریالیزر پیش

آیا در زمانی که چمبر استریالیزر به بیشینه میزان خال و خروج هوا رسیده است، ) الف

  دهد؟کافی از کانتینر را میطراحی کانتینر اجازه خروج هواي 

دهد تا تعادل بین چمبر طراحی کانتینر اجازه نفوذ کافی به بخار میآیا ) ب

  استریالیزر و داخل و محتویات کانتینر برقرار شود؟

آیا طراحی کانتینر و طراحی استریالیزر به همراه یکدیگر، به شرایط ) پ

  رسند؟استریلیزاسیون می

ه اجازه ـوري هست کـینر طـزر و طراحی کانتـریالیآیا ترکیب طراحی است) ت

  شدن کافی را بدهد و به حفظ استریلیتی کمک کند؟خشک

  

Evaluation 
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به همراه مواد جاذب در صورت (شود کانتینر آزمون با بزرگترین ست ابزار تهیه می

. شونداندیکاتورهاي شیمیایی و بیولوژیک بر اساس مطالب پیشین قرار داده می). وجود

و آن این است که شبیه یک چمبر هاي منعطف تفاوتی دارند بنديبستهدیگر ها با کانتینر

به . ها داشتدر چمبر استریالیزر هستند و باید توجه ویژه به وضعیت خروج هوا از آن

گیرد، نه از کننده به کانتینر، از طریق نقاط خاصی صورت میورود عامل استریلجز آن، 

شود؛ یکی بار ماکسیمم استفاده از دو نوع ترکیب انجام میآزمون با . تمام سطوح آن

)Maximum-load ( و دیگري بار کوچک)Small-load .( در بار ماکسیمم، کاربر باید دو

تخلیه یا فاضالب قرار دهد، و در ترین طبقه چمبر بر باالي در پایین آزمون کانتینر

قرار آزمون ر هم دو کانتینر صورتی که فضاي کافی وجود دارد، بر روي هر طبقه دیگ

 آزمون به عنوان نمونه اگر استریالیزر داراي سه طبقه است، باید شش کانتینر. دهد

باقی فضاي چمبر هم باید با وسایل معمول و عرف مرکز پر . استفاده و قرار داده شود

ینر آزمون بر روي ـقط یک کانتـالی، فـدر آزمون بار کوچک، در کل چمبر خ. شود

پس از سیکل استریلیزاسیون . شودترین طبقه و بر باالي نقطه تخلیه قرار داده مینپایی

شود، پارامترهاي سیکل شامل زمان فاز استریلیزاسیون، آغاز می) ها(قراردادن کانتینر 

در پایان سیکل، اندیکاتورهاي شیمیایی . بر اساس توصیه سازنده کانتینر خواهد بود

شود تا آزمون بار ماکسیمم انجام می. شوندولوژیک انکوبه میبررسی و اندیکاتورهاي بی

لیه ـتی تخـینرها وجود دارد، به درسـاطمینان پیدا شود که هواي زیادي که داخل کانت

کردن کافی است، در حالتی که میزان جرم شود و میزان بخار موجود براي استریلمی

چنین به کاربر این ار ماکسیمم همب. کندباالي وسایل، کندانس قابل توجهی ایجاد می
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. کردن وجود دارد یا خیردهد که آیا نیازي به تغییرات در مرحله خشکاطالعات را می

بر را مشخص ـم یعنی وسایل کم در چمـبط با یک بار کـآزمون بار کوچک موارد مرت

زمان ورود استریالیزرهاي پیش خال است که در اي در دلیل پدیده کند، مواردي که بهمی

  . هاي داخل چمبر شودبنديتواند سوار بر وسایل و بستهمانده میبخار، هواي باقی

یا بیولوژیک گویاي این باشند که فرآیند /اگر اندیکاتورهاي شیمیایی و

استریلیزاسیون کامل نبوده است، ممکن است ایرادي از خود استریالیزر، از خود کانتینر، 

الزم است پایش فیزیکی را . و یا از ترکیب آن کانتینر و آن استریالیزر یا آن سیکل باشد

اگر اشکالی . پی استریالیزر در پایان سیکل و موارد مشابهنیز بررسی کرد، مانند برگه چا

دیک در کار وجود دارد، الزم است بدون استفاده از کانتینرها، دستگاه با آزمون بووي

در صورتی که عملکرد استریالیزر مورد تردید است، باید با سازنده آن . بررسی شود

تینر درست نیست، باید از مشکل را بررسی کرد و در صورتی که ظاهرا عملکرد کان

  . سازنده کانتینر براي حل مشکل کمک گرفت

  

 Gravity-displacement Steam Sterilizers 

  

همان موارد برشمرده براي . پردازیمدر این قسمت به استریالیزرهاي گراویتی می

. نیز هستها یا سیکلخال، دلیل آزمون این نوع از استریالیزرها استریالیزرهاي پیش

کردن هوا خوب نیست و به همین دلیل آزمودن ملکرد این نوع استریالیزر در خارجع

  . آن اهمیت بیشتري دارد
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به همراه مواد جاذب در صورت (شود کانتینر آزمون با بزرگترین ست ابزار تهیه می

. شونداندیکاتورهاي شیمیایی و بیولوژیک بر اساس مطالب پیشین قرار داده می). وجود

کانتینرهاي آزمون باید بر اساس که در فرآیند آزمون مشخص شده است،  در جایی

امل ـوذ عـمکن براي نفـرین مساحت مـتاندازه و شکلی انتخاب شوند که کوچک

تواند بر اساس محاسبه نسبت انتخاب می. کننده را نسبت به حجم کانتینر دارنداستریل

براي نمونه، . کانتینر و حجم کانتینر باشدها در قسمت فلیتردار درب بین تعداد سوراخ

متر طول دارد، حجم آن سانتی43متر عرض، و سانتی30متر عمق، سانتی15کانتینري که 

سوراخ در قسمت  420اگر کانتینر داراي . آیدبه دست می 43در  30در  15با ضرب 

تقسیم  420کننده به حجم، برابر نسبت فضاي ممکن ورود عامل استریلفیلتردار است، 

هاي حال اگر یک کانتینر همان ابعاد را داشته باشد، اما سوراخ. شودبر عدد حجم می

اگر بین چند کانتینر موجود، . تر خواهد بودکمتري داشته باشد، نسبت آن کوچک

. ها برابر است، کانتینري باید براي آزمون انتخاب شود که حجم بزرگتري داردنسبت

هاي کانتینرهاي ف این نسبت با این فرض است که تمام سوراخالزم به ذکر است تعری

ها بر روي در صورتی که اندازه سوراخ. ساخت یک سازنده، همگی برابر هستند

ترین برابر نیستند، باید از سازنده کانتینر مشورت گرفت تا کوچک یکدیگر کانتینرها با

یک کانتینر با . شود جم کل تعیینـکننده به حل استریلـنفوذ عامنسبت مساحت 

ترین نسبت، در نقش بدترین شرایط و چالش در فرآیند استریلیزاسیون خواهد کوچک

از کانتینر در چمبر این کانتینر به کشف مشکالتی از قبیل عدم خروج کافی هوا . بود

  . کندکمک می
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 براي انجام آزمون براي استریالیزر گراویتی، یک آزمون بار ماکسیمم و یک آزمون

ترین طبقه در آزمون بار ماکسیمم، دو کانتینر آزمون در پایین. شودبار کوچک انجام می

ترین شود، این دو کانتینر باید داراي کوچکچمبر بر باالي نقطه تخلیه قرار داده می

بر روي هریک از طبقات دیگر چمبر هم دو . نسبت مساحت نفوذ به حجم کل باشند

هاي کانتینرهاي مورد این کانتینرها از دیگر اندازهاندازه د که کانتینر باید قرار داده شو

هاي مورد استفاده پر بنديبا سایر وسایل و بستهباقی فضاي چمبر . ارزیابی خواهد بود

این کانتینر باید . شوددر آزمون بار کوچک، یک کانتینر آزمون استفاده می. شودمی

. کننده به حجم کل کانتینر را داشته باشدترین نسبت مساحت نفوذ عامل استریلکوچک

ترین طبقه چمبر استریالیزر گراویتی مورد این کانتینر بر باالي نقطه تخلیه در پایین

  . شودارزیابی قرار داده می

هاي سازنده کانتینر آغاز تی بر اساس توصیهـیون گراویـسپس سیکل استریلیزاس

میایی بررسی و اندیکاتورهاي بیولوژیک شود و در پایان سیکل، اندیکاتورهاي شیمی

شود تا اطمینان پیدا شود در یک بار کامل، آزمون بار ماکسیمم انجام می. شوندانکوبه می

نفوذ بخار به داخل کانتینر به اندازه کافی بوده است تا پس از خروج هوا، تماس بخار با 

ن بار کوچک، نشان خواهد آزمو. محتویات داخل کانتینر به طور موثر انجام گرفته باشد

زمان قریبا همـتویات آن، تـتینر و محـشدن داخل کانگرماز کانتینر و داد که خروج هوا 

تواند منجر به شدن کانتینر یا خروج هوا، میوجود تاخیر قابل توجه در گرم. دهدرخ می

اصلی  اگر شیر تخلیه ترموستاتیک چمبر بسته شود و فاز. نقص در استریلیزاسیون شود
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استریلیزاسیون پیش از آن که محتویات کانتینر به دماي فاز استریلیزاسیون رسیده 

  . تواند رخ دهد و در استریلیزاسیون نقص باشدد، چنین تاخیري میباشند، آغاز شو

یا بیولوژیک گویاي این باشند که فرآیند /اگر اندیکاتورهاي شیمیایی و

است ایرادي از خود استریالیزر، از خود کانتینر، استریلیزاسیون کامل نبوده است، ممکن 

الزم است پایش فیزیکی را . و یا از ترکیب آن کانتینر و آن استریالیزر یا آن سیکل باشد

اگر اشکالی . نیز بررسی کرد، مانند برگه چاپی استریالیزر در پایان سیکل و موارد مشابه

از کانتینرها، دستگاه با آزمون در نتیجه کار وجود دارد، الزم است بدون استفاده 

در صورتی که عملکرد استریالیزر مورد تردید . اندیکاتورهاي بیولوژیک بررسی شود

است، باید با سازنده آن مشکل را بررسی کرد و در صورتی که ظاهرا عملکرد کانتینر 

 .درست نیست، باید از سازنده کانتینر براي حل مشکل کمک گرفت

  

  

  تعداد کانتینر آزمون  نوع سیکل  نوع استریالیزر

 بندي شدهبسته خالپیش
  بار ماکسیمم

  بار کوچک

  بار کوچک بنديبدون بسته خالپیش

 بندي شدهبسته گراویتی
  بار ماکسیمم

  بار کوچک
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 Pre-purchase Evaluation Protocol 
  

کانتینرها مرور ه در زمان خرید ـوارد الزم به توجـدر این قسمت، فهرست کامل م

  :شودمی

  :مقدمه )1

  

انواع مختلفی از کانتینرهاي استریلیزاسیون به شکل تجاري و قابل خرید وجود  ) 1- 1

ها در مراکز درمانی و بخش استریل مرکزي دالیل متعددي براي استفاده از آن. دارند

  :وجود دارد

  هاکاهش هزینه) الف

بندي دورانداختنی و مواد بسته محیطی ناشی از استفاده ازمسائل زیست) ب

  یکبارمصرف

  شدهبهبود انجام استریلیزاسیون و حفظ استریلیتی وسایل و ابزار استریل) پ

  شدهمحافظت مکانیکی بهتر از ابزار و وسایل استریل) ت

  هاي ابزار جراحی و تجهیزاتاستانداردسازي و سازماندهی ست) ث

  استریلاستفاده بهتر از فضاي انبارش وسایل ) ج

ها و حذف نیاز یا کاهش نیاز به اختصاص فضا براي انبارکردن پارچه) چ

  بنديکاغذهاي بسته

  کاهش فضاي قراردادن ابزار و وسایل آلوده) ح
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درمانی، در ادامه تصمیم در ارزیابی  ایجاد یک پروتکل یا برنامه خاص در مرکز) 2- 1

ها، پاسخ دادن به این پرسش. آیدنظر میاستفاده از کانتینرهاي استریلیزاسیون الزم به 

  :در ایجاد پروتکل ارزیابی کمک خواهد کرد

دالیل مطرح شدن استفاده از کانتینرهاي استریلیزاسیون در مرکز چیست؟  )الف

  آیا این دالیل مقادیر قابل بیان و عددي دارند؟

  ؟زمان مورد نیاز براي ارزیابی هر یک از کانتینرها چقدر خواهد بود) ب

چه افرادي در فرآیند ارزیابی حضور خواهند داشت؟ پیشگیري و کنترل ) پ

ها؟ در کل بهتر است عفونت، اتاق عمل، بخش استریل مرکزي، دیگر بخش

کنند در هایی که با کانتینر سروکار دارند یا از آن استفاده میتمام قسمت

  .فرآیند ارزیابی حاضر باشند

یکبارمصرف، (بندي هاي بستهانواع روشاي براي هاي مقایسههزینه) ت

چگونه است؟ استفاده از کانتینرها چگونه بر کاهش ) چندبارمصرف، کانتینر

  گذارد؟هاي جاري تاثیر میهزینه

شود، در صورتی که در حال حاضر از یک برند خاص کانتینر استفاده می) ث

خواهد عملکرد افزودن یک برند دیگر کانتینر به مرکز چه تاثیري بر 

  داشت؟

  چه نکات کلیدي در ارزیابی نقش حساسی خواهند داشت؟) ج

  چه تعداد از هر نوع کانتینر براي ارزیابی مورد نیاز خواهد بود؟) چ

  ؟و از چه افرادي باید گرفت چه اطالعاتی براي تهیه کردن ارزیابی الزم است) ح

زها و مشکالت مربوط نیاهاي خاصی باشد که نامهپروتکل ارزیابی باید داراي پرسش

کنند، در نظر به کانتینر را در هر قسمتی که با آن سروکار دارند یا از آن استفاده می
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هایی نمونه براي ایجاد پروتکل ارزیابی توسط پرسنل در ادامه پرسش. گرفته باشد

  .مراکز درمانی آورده شده است

  

  :مالحظات کلی) 2

  باشد؟اي استفاده در استریلیزاسیون میبر FDAآیا کانتینر داراي تاییدیه ) الف

در مورد نوع فرآیند مثال ي سازنده هاهاي علمی براي تایید ادعاآیا داده) ب

  و پارامترهاي فرآیند استریلیزاسیون و غیره موجود است؟ استریلیزاسیون 

هاي آیا اطالعات آزمون با استفاده از اندیکاتورهاي بیولوژیک و یا روش) پ

  دارد؟معادل وجود 

هاي عملکردي در فازهاي فرآیند استریلیزاسیون، آیا مستندات به تمام المان) ت

  کن، و حفظ استریلیتی اشاره دارند؟خشک

ایلی که قرار است استریل شوند ـعرف انواع وسـشده، مجامـآیا آزمون ان) ث

  باشد؟می

ود در مرکز آیا کانتینر موردنظر براي استفاده در انواع استریالیزرهاي موج) ج

  درمانی مناسب است؟

به شکل مکتوب در دسترس ) IFU(هاي سازنده آیا دستورالعمل و توصیه) چ

  هستند؟ آیا مصور و به راحتی قابل استفاده هستند؟

این توسط سازنده در و خدمات پس از فروش آیا خدمات پشتیبانی علمی ) ح

سازي استفاده از در زمان ارزیابی؛ در زمان پیاده موارد وجود دارد؟

یابی و حل مشکالت در علتهاي الزم؛ کانتینرها؛ آموزش پرسنل در زمان

  .زمان بروز مشکالت
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هاي مناسب براي وسایل و ابزار موجود هستند؟ آیا آیا کانتینرها در اندازه) خ

  د؟نها در مرکز باشکنندهالزم است که کانتینرها مورد تایید همه استفاده

سازنده چه گارانتی و تضمین ها چقدر است؟ تینرها و قطعات آنعمر مفید کان) د

  دهد؟و خدماتی را ارائه می

ها را در بلندمدت آیا استفاده از کانتینرها براي مرکز درمانی، کاهش هزینه) ذ

  خواهد داشت؟

  

  :ابزار و وسایلی که قرار است در کانتینر استریل شوند) 3

مانند ( سایل کانتینري شوند یا فقط ابزار حساسآیا قرار است تمام ابزار و و) الف

مانند ابزار برقی، ابزار ( ییا ابزار تخصص )ابزار میکروسرجري یا پالستیکی

  ؟...)ارتوپدي، ابزار قلبی، ابزار جراحی اعصاب، 

کردن کانتینرها نیاز به نگهدارنده و براکت و وسایل آیا براي سفارشی) ب

  ابزار تخصصی وجود دارد؟ ویژهمحافظتی 

شود، در کانتینرها قرار داده آیا تمام ابزاري که در یک اتاق استفاده می) پ

  خواهند شد؟

هاي تنفسی، یا آیا ابزار اتاق اورژانس، زایمان، سرپایی، درمان بیماري) ت

  رادیولوژي نیز کانتینري خواهند شد؟

هاي عمل و دقیقه از اتاق 30بیشترین تعداد ست ابزار که در مدت زمان ) ث

شود چه کننده به بخش استریل مرکزي تحویل میهاي مصرفدیگر بخش

  تعدادي است؟
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کشیدن برش و خرد کردن،  مثال در انجام(سینی کار آیا کانتینرها به عنوان ) ج

شوند؟ یعنی استفاده می) مایع نخاعی، قراردادن چست تیوب، یا کاتتر قلبی

  انتینر به عنوان فضاي استریل قابل استفاده هست؟آیا فضا و سبد داخل ک

شوند که در مرکز به همراه هاي استانداردي ساماندهی میآیا ابزار در ست) چ

  شوند؟کانتینرهاي اختصاصی به عنوان پک کامل جابجا می

  

  زداییمالحظات در تمیزکردن و آلودگی) 4

قطعات هست؟ آیا قسمتی کانتینر به آسانی قابل دمونتاژ یا جداکردن آیا ) الف

  وجود دارد که در تمیزکردن اشکال ایجاد کند؟

با (هاي داخلی آن قابلیت شستشوي دستی یا خودکار آیا کانتینر و قسمت) ب

را دارند؟ آیا طراحی سبدها یا دیگر متعلقات کانتینر، ) استفاده از دستگاه

  کنند؟ ها ایجاد میشو به هر یک از این روشمانعی براي شست

مواد  نوع آیا به منظور جلوگیري از آسیب به کانتینرها، نیازي به تغییر) پ

شوند استفاده میدر مرکز هایی که در حال حاضر کنندهشوینده یا ضدعفونی

  وجود دارد؟

بخش استریل مرکزي ) کثیف(زدایی آیا فضاي کافی در قسمت آلودگی) ت

  ؟بمانندو منتظر تمیزشدن شوند د دارد تا کانتینرها دمونتاژ وجو

را افزایش ) کثیف(زدایی آیا استفاده از کانتینرها حجم کاري قسمت آلودگی) ث

خواهد داد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا تجهیزات، زمان، و پرسنل 

  دهد؟اجازه افزایش کار را می



 

 
 

14 

 V305: شماره

  94ماه  مرداد: تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

اي براي اضافه کردن سبد یا نگهدارندهآیا در دستگاه واشینگ نیازي به ) ج

قراردادن کانتینرها وجود دارد؟ آیا زمان کافی در سیکل شستشو براي 

  کانتینرها در نظر گرفته شده و تنظیم شده است؟

  توان استفاده کرد؟آیا از خود کانتینر براي حمل ابزار و وسایل آلوده می) چ

  

  :سازي و بستن و چینشمالحظات در آماده) 5

توان سوار کرد؟ آیا درب و کفی کانتینر آیا اجزاي کانتینر را به سادگی می) الف

به سادگی قابل شناسایی هستند؟ آیا صفحات قراردادن فیلتر باال و پایین به 

، جاي درست جاي هم قابل استفاده هستند یا به آسانی براي قراردادن در

هاي مختلف رها با اندازهبین کانتین آیا قطعات کانتینرقابل تشخیص هستند؟ 

  قابل تعویض و استفاده هستند؟

ها، ها به آسانی قابل تشخیص هستند؟ آسیب به گسکت، لبهآیا این آسیب) ب

ها، و مکانیسم هاي نگهداري فیلتر، سوپاپصفحه نگهداري فیلتر، حلقه

   .شدنچفت

موقعیت آیا متعلقات الزم براي ساماندهی و محکم نگهداشتن ابزار در ) پ

مناسب به منظور محافظت و استریلیزاسیون موجود است؟ آیا آزمون الزم 

براي اطمینان از این موضوع انجام گرفته است که این متعلقات مانعی براي 

  کنند؟کننده با سطوح ابزار ایجاد نمیتماس عامل استریل

 استریلیزاسیون، خشکانجام درست آیا بیشترین وزن ممکن ابزار براي ) ت

کردن یا هوادهی ابزار در یک کانتینر توسط سازنده مشخص شده است؟ 

شده، فقط وزن آیا مستندي براي این نکته وجود دارد؟ آیا وزن بیشینه اعالم
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شده با آیا بیشینه وزن تعیینابزارها است یا مجموع وزن ابزارها و کانتینر؟ 

جه به توجه به ایمنی پرسنل در زمان حمل کانتینر است یا با تو

  شدن یا هر دوي این موارد؟ استریلیزاسیون و خشک

مانند  ،کردن ابزارهاي فلزي سنگینآیا هیچ دستورالعمل خاصی براي پخش) ث

  در زمان چینش وسایل و ابزار در سبد کانتینر وجود دارد؟ ،ابزار ارتوپدي

از  یرـغ) دازه بودنـدر صورت ان(ها و سبدهاي دیگر یـتوان از سینآیا می) ج

هایی که براي آن کانتینر طراحی شده است استفاده کرد؟ آیا استفاده از آن

  شدن خواهد داشت؟سبدهاي دیگر تاثیري بر استریلیزاسیون و خشک

هاي مانند ست(هاي محافظتی یا ساماندهی ابزار تخصصی توان از سینیآیا می) چ

د در کانتینر در صورتی که داراي اندازه مناسب باشن) ایمپلنت ارتوپدي

  استفاده کرد؟

در ) هاي جراحیمانند حوله(توصیه سازنده در مورد استفاده از مواد جاذب ) ح

شدن چیست؟ در صورتی که کردن به خشکدرون ست به منظور کمک

مثال (استفاده از این نوع مواد توصیه شده است، کجا باید قرار داده شوند؟ 

  )در سبد، در سینی، کف کانتینر

ا توصیه خاصی در مورد محل قراردادن اندیکاتورهاي شیمیایی و بیولوژیک آی) خ

  توسط سازنده کانتینر وجود دارد؟

  توان به آسانی انجام داد؟آیا بستن، چفت کردن، و لیبل زدن کانتینر را می) د

آیا لیبل بیرونی و اندیکاتور شیمیایی خارج کانتینر با الزامات مرکز درمانی ) ذ

  د؟مطابقت دارن
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  انطباق کانتینر و سیکل استریلیزاسیون) 6

آیا چه نوع فرآیندهاي استریلیزاسیونی با کانتینر موردنظر سازگار است؟ ) الف

  فرآیندي وجود دارد؟نوع مالحظات خاصی براي هر 

مناسب  استریالیزر و هر سیکلآیا سازگاري کانتینر موردنظر در هر نوع ) ب

با استفاده از اندیکاتورهاي بیولوژیک آزمون شده آن استریلیزاسیون 

  است؟ 

  

  بارگذاري استریالیزر) 7

توان کانتینر موردنظر را به شکل افقی در طبقات استریالیزر قرار داد میآیا ) الف

  هاي چمبر آن داشته باشد؟بدون این که تماسی با دیواره

بهینه قابل استفاده خواهد آیا اندازه کانتینر فضاي موجود چمبر را به طور ) ب

  کرد؟

در زمان و در استریالیزر جا کردن کانتینرها در زمان بارگذاري آیا جابه) پ

توانند زند یا کاربران میبرداشتن از استریالیزر به کاربران آسیب بدنی می

  جایی داشته باشند؟موقعیت بدنی مناسب در زمان جابه

هاي خاص، بارهاي مخلوط، روش بارگذارياي در مورد مالحظات ویژهآیا ) ت

قراردادن کانتینرها بر روي طبقات، یا دیگر نکات بارگذاري استریالیزر 

هاي مرطوب یا دیگر مثال آیا یک بار مخلوط منجر به ایجاد پکوجود دارد؟ 

  شود؟ شدن میمشکالت در خشک

رد؟ آیا هیچ محدودیتی براي تعداد کانتینر در هر سیکل وجود داآیا در کل ) ث

  محدودیتی براي وزن بار در هر سیکل وجود دارد؟
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هاي جاذب بر روي طبقات اي به استفاده از پوششآیا سازنده کانتینر توصیه) ج

آیا هیچ موادي وجود کردن دارد؟ استریالیزر به منظور تسهیل در خشک

  دارد که منع مصرف داشته باشد؟

اگر پاسخ مثبت است، آیا امکان قراردادن کانتینرها بر روي هم وجود دارد؟ ) چ

در چه نوع سیکل و فرآیند استریلیزاسیونی؟ آیا کامال یکی بر روي دیگري 

یعنی بخشی از کانتینر باالیی (قرار داده شود؟ یا یکی بر روي دوتاي دیگر 

بر روي نر باالیی از کانتیبر روي یکی از کانتینرهاي زیرین و بخشی دیگر 

؟ یا بیشتر کانتینر باالیی بر روي کانتینر زیرین و )کانتینر زیریندیگر 

  ها بدون تماس با هم؟بخشی از آن

کردن یا آیا در زمان قراردادن کانتینرها بر روي هم، استریلیزاسیون و خشک) ح

کارایی الزم را دارند؟ آیا آزمونی انجام شده است و آیا در این هوادهی 

  آزمون از نمونه وسایلی استفاده شده است که قرار است استریل شوند؟

  

  کنانتخاب زمان مناسب براي فاز استریلیزاسیون و خشک) 8

تعریف  شدهبنديهاي بستهپک که ویژهی یهاآیا امکان استفاده از سیکل) الف

  براي کانتینرها هم وجود دارد؟ اند،شده

براي آزمودن کارایی استریالیزر در زمان استفاده آیا سازنده کانتینر روشی ) ب

  از آن کانتینر تعیین کرده است؟

بر اساس مطالعات سازنده کانتینر، آیا الزم است زمان فاز استریلیزاسیون و ) پ

شده براي تعیین هاي انجامآیا مستندات آزمونکن را افزایش داد؟ خشک
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یا مستندات بازبینی رسی است؟ آـل قابل دستـپارامترهاي مناسب سیک

  اند؟شده

ها در پایان سیکل، آیا توصیه شده است که بار داخل بودن ستبراي خشک) ت

آیا توصیه شده است که پیش از چمبر پیش از آغاز سیکل، گرم شوند؟ 

برداشتن کانتینرها از چمبر، مدت زمان مشخصی در چمبر باقی بمانند؟ آیا 

  ود هستند؟شده موجهاي انجامهاي آزمونداده

کردن ارائه کرده آیا سازنده روشی براي تعیین و تصدیق کارایی فاز خشک) ث

  است؟

شده و سیکل آیا سازگاري کانتینر موردنظر با فرآیند استریلیزاسیون انتخاب) ج

  با انجام آزمون در مرکز درمانی تصدیق شده است؟ ،آن

  

  هاشدن آنبرداشتن وسایل از چمبر و خنک) 9

توان به دستورالعملی در مورد این که چه زمانی پس از پایان سیکل می آیا) الف

  کانتینرها دست زد وجود دارد؟ چگونه باید به کانتینرها دست زد؟

ها با شدن در پایان سیکل چیست؟ آیا توصیههاي سازنده براي خنکتوصیه) ب

توجه به ایمنی پرسنل براي جلوگیري از سوختگی است یا با توجه به 

هایی در مورد لوگیري از ایجاد کندانس یا با توجه به هر دو؟ آیا توصیهج

  مکان و محیطی که کانتینر باید در آن خنک بشود وجود دارد؟
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  حفظ استریلیتی) 10

آزمون کارایی کانتینر به عنوان یک سد میکروبی پس از آیا سازنده کانتینر ) الف

دهد؟ آیا آزمون را ارائه می استریلیزاسیون را انجام داده است و نتایج

هاي مرکز شده توسط سازنده، محیط و فعالیتهاي آزمون انجامروش

  کند؟ سازي میدرمانی را شبیه

؟ چه دالیلی ممکن است حفظ استریلیتی توسط کانتینر را دچار اشکال کنند) ب

مواردي چون لغزش فیلتر و نبودن در سر جاي خود، اشکال در گسکت، (

آیا سازنده معیارهاي ) هاها یا پرچانیسم چفت، محکم نبودن پیچنقص در مک

  بازرسی مناسبی تعیین کرده است تا از کارایی کانتینر اطمینان حاصل شود؟

به عنوان یک منبع آیا وجود نم در درون کانتینر، پس از استریلیزاسیون، ) پ

گرفته شود؟ یا ست استریل در نظر ودگی در نظر گرفته میـتانسیل آلـپ

  شود؟ آیا مدارك و مستندات براي اثبات این ادعا وجود دارند؟می

  

  انبارش استریل) 11

  آیا الزامات خاصی براي قسمت انبارش وجود دارد؟) الف

آیا در جهت کاهش کار هاي انبارش خاصی مورد نیاز است؟ آیا سیستم) ب

هاي الیها و ترترین میزان ممکن، گاريها تا کمجاییپرسنل در جابه

  مخصوص در بخش انبارش موجود هستند؟

شود، هاي مرکز که انبارش و استفاده از کانتینرها انجام میآیا در تمام بخش) پ

  دارد؟وجود فضاي الزم و کافی براي کانتینرها 
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فضاي انبارش تقویت  هايبه منظور تحمل وزن کانتینرها، قفسهآیا الزم است ) ت

  تر شوند؟و محکم

و با رعایت شرایط الزم براي  ،پرسنل به آسانی و بدون آسیب بدنیآیا ) ث

هاي قادر به چیدن و برداشتن کانتینرها از قفسهپیشگیري و کنترل عفونت، 

آیا ها روي هم قرار داد؟ توان در قفسهآیا کانتینرها را میانبارش هستند؟ 

  محدودیتی وجود دارد؟

ها اندازه مناسب دارند و ها و ترالیگاريآیا کانتینرها براي قراردادن در ) ج

  بزرگ نیستند؟

  

  جاییحمل و جابه) 12

هاي خاصی وجود جایی کانتینرها الزامات یا توصیهآیا براي حمل و جابه) الف

  دارد؟

به ) در صورت نیاز(آیا براي حمل کانتینرها در مرکز و به خارج از مرکز ) ب

ود دارد؟ آیا امکانات موجود براي این ها یا وسایل نقلیه خاصی نیاز وجگاري

  موضوع پاسخگو هستند؟

  

  تحویل آسپتیک در محل استفاده) 13

  آیا کارکردن با کانتینر موردنظر براي پرسنل آسان است؟) الف

آسان  ي کانتینرهاو دستگیره) هابست( هابازکردن و برداشتن قفلآیا ) ب

  هستند؟
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در محلی روي کانتینر قرار دارند که ) خارجی(آیا لیبل و اندیکاتور بیرونی ) پ

  ها توسط کاربر آسان باشد؟بررسی آن

کردن محتویات کانتینر و درب کانتینر به آسانی و بدون آلودهآیا برداشتن ) ت

  هاي فرد اسکراب ممکن است؟دست

کردن محتویات کانتینر و آیا برداشتن سبدهاي ابزار به آسانی و بدون آلوده) ث

  ي فرد اسکراب ممکن است؟هادست

به ) والوها(ها شدن، و سوپاپآیا تشخیص و بازرسی فیلترها، مکانیسم چفت) ج

  آسانی قابل انجام است؟

در صورت استفاده از پوشش داخلی در کانتینر، آیا برداشتن آن به آسانی و ) چ

  هاي فرد اسکراب ممکن است؟کردن محتویات کانتینر و دستبدون آلوده

  

  گیريتیجهن) 14

پس انتخابی را انجام دهید که به طور واضح پاسخگوي . شما یک انتخاب دارید

  . نیازهاي شما است
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بندي در استریلیزاسیون در مشی و روش اجرایی مرتبط با بستهخطاز روي  

  . را مرور کنید مرکز درمانی خود، موارد مرتبط با کانتینرهاي موجود

  اندیشهاندیشه

بهتر است ابزارها در کانتینرها به شکل مرتب چیده شود یا بر روي هم آیا 

  ؟گذاشته شود

  شماره بعديشماره بعدي

 هايست مبحث ایمپلنت وبر خواهیم داشت  کلی در شماره بعدي مروري

  .وجود دارد در مراکز درمانیکه به شکل امانی  ابزار شرکتی
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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 دانلود وبدر بخش.  

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

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
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  2واحد  411تر از بهارشیراز پ تهران خیابان شریعتی پایین

  021-88106063تلفکــــــــــــــس 
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