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سخن سردبیر

که  می گیریم  جشن  حالی  در  را  کرونا  سونامی  پایان 
بسیاری از همکارانمان در حوزه درمان، امروز در میان ما 
نیستند. کرونا به ما نشان داد که نقش سیستم کارآمد 
درمانی در کشورها چقدر می تواند اهمیت داشته باشد. 
نقش  امروز  اندازه  به  کس  هیچ  تاریخ   طول  در  شاید 
با  امروز  بود.  نکرده  لمس  نزدیک  از  را  درمانی  سیستم 
نیاز است توان علمی  از بحران کرونا آموختیم که  گذر 
آماده کنیم.  این دست،  از  اتفاقات  برای  را  فنی خود  و 
یک  به  دوباره  است  ممکن  که  فردایی  برای  امروز 
باشیم.  داشته  آمادگی  باید  باشد  نیاز  کارآمد  سیستم 
واحد استریل یکی از قدرتمندترین واحدها در این ایام 
استریلیزاسیون  مرتبط  حوزه های  در  ما  همکاران  بود. 
شبانه روزی تالش کردن تا پیوند بین اتاق عمل و واحد 
عمل های  به  نیاز  که  بیمارانی  و  نگسلد  هم  از  استریل 
بتوانند  موقع  به  بیمارستان ها  را  باشند  داشته  جراحی 
این ویژه نامه را مطالعه  درمان کنند. همکار عزیزی که 
می کنید تجربه کرونا به ما نشان داد که مهم نیست در 
کدام کشور زندگی می کنیم باید به آخرین دستاوردهای 
حوزه سالمت دسترسی داشته باشیم. این نشریه تالش 
می  رخ  استریلیزاسیون  دنیای  در  که  آنچه  هر  می کند 
به زبان فارسی به شیوه ای ساده تر در اختیار  دهد را 
تا در کنار هم یاد بگیریم و اطالعات خود  شما بگذارد 
استریلیزاسیون  حوزه  کنیم  کمک  و  دهیم  افزایش  را 
ماهنامه  این  نباشد.  بیمارستان ها  آسیب پذیر  قسمت 
فرایند  یک  عنوان  به  را  استریلیزاسیون  دارد  رسالت 
از  و  پزشکی  از جنس  مهندسی،  از جنس  علمی  کامال 
مقاالتی  بنمایاند.  سالمت  جامعه  به  علوم  سایر  جنس 
که در این نشریه به تحریر درآمده جزو آخرین مطالبی 
شده اند.  منتشر  استریلیزاسیون  صنعت  در  که  هستند 
برای  بار  آمده که یک  اندیکاتورها  مطالبی در خصوص 
همیشه دسته بندی و طبقه بندی اندیکاتورها را می توانید 
بیاموزید. مادام رز یکی از بزرگان حوزه استریلیزاسیون 
کتابچه آموزشی دارد که این کتابچه برای هر کس که در 
واحد استریلیزاسیون کار می کند یک مرجع کامل است. 
ما این کتابچه را ترجمه کردیم و به شکل ساده در اختیار 
شما قرار دادیم. امیدواریم آن را بخوانید، بیاموزید و در 

عمل از این مهارت ها استفاده کنید.

اختراع اتوکالو مربوط است به آقای ویلیام بارنستد در سال 1950 و  در سال 1964 به عنوان پتنت اتوکالوهای  
بخار استوانه ای ثبت شد که تاکنون بقیه اتوکالوها از این تکنولوژی استفاده می کنند.

نسل قدیم اتوکالوها
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سازماندهی و 
مدیریت گردش کار 

بخش اتمین اسرتیل 
مرکزی بیمارستان 

هاریاان - هند

چکیده مترجم: حمید زارع
و  سالمتی  عمده  مشکالت  عامل  بیمارستانی  عفونت  پژوهش:  موضوع 
زیان های مالی برای بیمار و نیز مراکز بهداشتی درمانی است. برای مبارزه 
با عفونت های بیمارستانی، بیمارستان ها به روشی مؤثر برای ضدعفونی و 
استریلیزاسیون نیاز دارند که بخش تامین استریل مرکزی1 توان اجرای آن 
را داشته باشد. هدف از ایجاد CSSD این است که اقالم استریل شده ی مورد 
اعتماد در زمان و مکان مورد نیاز در دسترس باشند. هدف این مطالعه، بررسی 

سازماندهی و مدیریت گردش کار CSSD در  یک بیمارستان در  هند است.

آوریل  تا   2018 فوریه  تاریخ  از  مشاهده ای  مطالعه  این  روش ها: 
2018 انجام شد. پس از کسب مجوز از مراجع ذی ربط، از چک لیست 

مشاهده ای در جهت اهداف مطالعه استفاده شد. 

و  شده  واقع  بیمارستان  مرکز  در  مطالعه،  مورد  مرکز   CSSD نتایج:  
کیت های  نخی،  پارچه های  و  پنبه  کتان،  پارچه های  دارد.  پرسنل   11
پانسمان، ابزار و سینی ها در CSSD استریل می شوند. استریلیزاسیون به 
روش استریلیزاسیون با بخار و گاز با مجموع هفت اتوکالو و دو دستگاه 
ETO انجام می شود. شاخص های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی به طور 

مرتب در فرآیند استریلیزاسیون سنجیده می شوند. 

نتیجه گیری: CSSD به سهم خود در کاهش عفونت های بیمارستانی 
مشارکت دارد و کیفیت استانداردهای استریلیزاسیون و ضد عفونی را 

حفظ می کند. 

واژه های کلیدی: CSSD ،عفونت، آلوده، استریلیزاسیون

1.  CSSD

سریشی سینگ، رامش ورما، آنوج جانگرا، راج 
کومار، نیتیکا شارما، سریجان سینگ
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 مقدمه
»عفونت  یا  بیمارستان  از  اکتسابی  عفونت 
تأثیر  بیمارستان ها  و  بیماران  بر  بیمارستانی« 
بیمارستانی  عفونت های  تأثیر  می گذارد.  منفی 
از افزایش مدت بستری در بیمارستان، استرس 
ناتوانی، تا مرگ بیماران و همچنین  عاطفی و 
و  بیمار  برای  بیمارستان  هزینه های  افزایش 
همراهانش متغیر است. مطالعاتی در هند میزان 
گزارش   ٪58 تا   ٪8 از  را  بیمارستانی  عفونت 
کرده اند. برای مبارزه با این عفونت ها، بیمارستان 
به روش های موثر ضدعفونی و استریلیزاسیون 
نیاز دارد که امروزه در یک بخش واحد به نام 
CSSD متمرکز شده است. در سال 1928، کالج 
جراحان آمریکا واحدی متمرکز را با کلیه لوازم 
تمام  به  عرضه  جهت  جراحی  پانسمان های  و 
بخش های بیمارستان راه اندازی کردند. بنابراین، 
در  شد.  آغاز  بیمارستان ها  در   CSSD مفهوم 
یک  بریتانیا  ارتش  دوم،  جهانی  جنگ  طول 
به  استریل  اقالم  تامین  برای  قاهره  در   CSSD
از  تأسیس کرد. در هند، یکی  واحدهای سیار 
اولین CSSDها توسط بیمارستان صفدرجونگ2 
در دهلی و کالج پزشکی مسیحی در ولور3 در 

طی سال های1960-1957 تأسیس شد.

2.  Safdarjung hospital
3.  Vellore

CSSD سازماندهی و عملکرد 
برای  شده  تجهیز  مستقل  بخش  یک   CSSD  
ضدعفونی،  بسته بندی،  پاکسازی،  دریافت، 
وسایل  توزیع  و  ذخیره سازی  کردن،  استریل 
رویه های  و  شده  مشخص  پروتکل های  طبق 
از   CSSD یک  در  کار  حجم  است.  استاندارد 
است.  متفاوت  بیمارستان دیگر  به  بیمارستانی 
هدف از ایجاد CSSD این است که اقالم استریل 
شده ی مورد اعتماد در زمان و مکان مورد نیاز 
برای هر هدف توافق شده ی بیمارستانی، تا حد 
امکان مقرون به صرفه و با حفظ زمان مصرف 

کنندگان آن، در دسترس باشند. 

اصلی  برای مصرف کنندگان  باید   CSSD محل 
آن مانند واحدهای پرستاری، اتاق های زایمان 
 CSSD هر  باشد.  مناسب  عمل  سالن های  و 
هر  ازای  به  مربع  سانتی متر   65 حداقل  باید 
تخت بیمارستان، با فضایی برای توسعه و رشد 
کاربردی  واحدهای  باشد.  داشته  مساحت  آتی 
واحد ضدعفونی،  دریافت،  واحد  شامل   CSSD
واحد بسته بندی، واحد استریل کردن و خنک 
کردن، واحد توزیع، واحدهای اداری و امکانات 
دریافت  کلی،  طور  به  است.  کارکنان  رفاهی 
و  شده  استفاده  ست های  و  لوازم  پردازش  و 
غیراستریل جهت تامین دائمی وسایل ایمن از 
کنترل  برنامه  در  باکتریولوژیک، مشارکت  نظر 
آموزش  و  مشاوره  ارائه  و  بیمارستان  عفونت 
از  تجهیزات  و  لوازم  بودن  مناسب  مورد  در 
از  بیمارستان  مدیریت  به  استریلیزاسیون  نظر 

وظایف این بخش هستند.

خدمات  باالی  کیفیت  حفظ   CSSD هدف 
متعددی  اندیکاتورهای  است.  استریلیزاسیون 
برای ارزیابی کیفیت خدمات استفاده می شوند. 

شامل:

نظارتی  ابزارهای  مکانیکی  اندیکاتورهای   ■
در  را  فشار  و  رطوبت  دما،  زمان،  که  هستند 

طول چرخه استریلیزاسیون ثبت می کنند.

■ اندیکاتورهای شیمیایی دستگاه هایی با یک 
ماده شیمیایی یا رنگ حساس جهت نظارت بر 
یک یا چند پارامتر از چرخه ی استریلیزاسیون 

هستند. 

ممانعت  اصل  از  بیولوژیکی  اندیکاتورهای   ■
باال  مقاومت  با  میکروارگانیسم هایی  رشد  از 
استفاده  استریلیزاسیون  حالت  به  نسبت 
می کنند. عدم رشد ثانویه ی میکروارگانیسم ها 
نشان دهنده ی کفایت استریلیزاسیون است.

بهداشتی  موسسه  هر  ضروری  جزء   CSSD
برای تضمین کیفیت باالی خدمات بهداشتی 
است.  بیمارستانی  عفونت های  کاهش  و 
سازماندهی  درک  برای  مطالعه  این  بنابراین، 
استریل  تامین  بخش  کار  گردش  مدیریت  و 
جهت  روش هایی  یافتن  همچنین  و  مرکزی 

بهبود و ارتقاء این بخش انجام شد.

 اهداف کلی و جزئی
کار   گردش  مدیریت  و  سازماندهی  بررسی 
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CSSD و الگوی CSSD بیمارستانی در هند.

 روش ها
اساس  بر  که  مشاهده ای  لیست  چک  یک 
استانداردهای CSSD توسط سازمان بهداشت 
خانواده ی5  رفاه  و  بهداشت  وزارت  و  جهانی4 
دولت هند تهیه شده، برای جمع آوری داده ها 
استفاده شد. قبل از انجام مطالعه، مجوز اولیه 
 CSSD از مراجع مربوطه اخذ شد. بازرسی از
مربوط  داده های  و  کرد  بازدید  بیمارستان 
مدیریت  کارکنان،  الگوی  زیرساخت،  به 
فرآیند  شده،  استریل  اقالم  کار،  گردش 
کیفیت  کنترل  عملیات  و  استریلیزاسیون 
در CSSD را جمع آوری کرد. محرمانه بودن 

اطالعات حفظ شد.

 نتایج
زیرساخت های فیزیکی و چیدمان

ساختمان  مرکز  در  بیمارستان   CSSD
بیمارستان قرار دارد که مناسب همه اتاق های 
به  محدود  دسترسی  بخش هاست.  و  عمل 
CSSD وجود دارد و قبل از ورود باید دمپایی 

یا روکش کفش جداگانه پوشیده شود.

4.  WHO
5.  MOHFW

 زمان کار 
بعد   6 تا  صبح   7 ساعت  از  روز  هر   CSSD
و  یکشنبه  روزهای  در  همچنین  و  ظهر  از 

تعطیالت نیز فعال است.

CSSD تقسیم بندی واحدهای 
■ واحد دریافت 

■ واحد پاکسازی/ شستشو 
■ واحد بسته بندی 

■ واحد استریل سازی 
■ واحد ذخیره سازی استریل

■ واحد اداری
آشامیدنی،  آب  مانند  اولیه  امکانات  سایر   ■
رختکن،  زنان،  و  مردان  برای  مجزا  توالت 
تجهیزات و وسایل شستشوی دست، تمهیدات 
ایمنی در برابر آتش سوزی و تهویه کافی وجود 
مرد  و  زن  برای  جداگانه  دارد. وجود رختکن 

ضروری است. 

CSSD مناطق 
CSSD به 3 منطقه تقسیم می شود:

1. منطقه آلوده: در این منطقه، اقالم آلوده را 
از بخش های مختلف از طریق محل دریافت، 
تحویل می گیرند، سپس آن ها را تفکیک کرده 

منطقه ی  به  شده  تفکیک  مشخصات  طبق  و 
تمیز می فرستند. 

و  نظافت  تجهیزات  تمیز:  منطقه   .2
فرآیند  دارند.  قرار  اینجا  در  استریلیزاسیون 
این  در  استریلیزاسیون  و  ضدعفونی  شستشو، 
استریل  اقالم  سپس،  می شود.  انجام  قسمت 
می فرستند.  استریل  اقالم  انبار  به  را  شده 
دستگاه های ضدعفونی کننده اتیلن اکساید در 

این منطقه قرار دارند. 

3. منطقه استریل: این منطقه از انبار استریل 
تشکیل شده که در آن اقالم استریل شده تا 
زمانی که در بخش های مورد نیاز توزیع شوند، 
استریل  اقالم  آن  از  پس  می شوند.  نگهداری 
توزیع  صدور  پخش/  محفظه ی  از  را  شده 

می کنند.

کف و دیوارهای CSSD گچ کاری شده و غیر 
سنگ  جنس  از  نیز  کار  میز  است.  نفوذ  قابل 

مرمر است.

روزانه   ،CSSD آلودگی زدایی   / پاکسازی 
انجام  فنل  و  سدیم  هیپوکلریت  محلول  با 
خدماتی  نیروهای  کمبود  با   CSSD می شود. 
بخار  با  استریلیزاسیون  است.  مواجه 
پرمنگنات  از  استفاده  با  ماه  هر  )فومیگیشن( 
انجام   )٪41-37( فرمالدهید  با  پتاسیم 
)از  نمونه  چهار  آن،  از  بعد  روز  می شود. 
برای  دیوار(  و  کف  سطوح،  انبار،  قفسه های 
برای  و  می گیریم  کشت  لوله های  در  کشت 
بررسی رشد میکرو ارگانیسم ها به آزمایشگاه 

گروه میکروبیولوژی می فرستیم.

CSSD مدیریت گردش کار 
محل  طریق  از  آلوده  اقالم  اقالم:  دریافت   ■
تحویل  کننده  مصرف  بخش های  از  دریافت 
و  می شوند  نگهداری  سوابق  می شود.  گرفته 
می شود.  ارائه  نیز  گزارش  برگه ی  همچنین 
بخش  به  ارسال  جهت  اطالعات  این  سپس 

پاکسازی و استریلیزاسیون مرتب می شوند.
ابزار  ایده آل،  حالت  در  کردن:  تمیز   ■
می شود.  دریافت  مربوطه  بخش های  از  تمیز 
بیماران  برای  شده  استفاده  یا  آلوده  وسایل 
به   CSSD در   ،B هپاتیت   /  HIV به  مبتال 
سدیم  هیپوکلریت  محلول  در  روز   3 مدت 
از  1٪ قرار می گیرند. پارچه های کتان تمیز 
مراحل  برای  و  گرفته  تحویل  الندری  واحد 
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بعد فرستاده می شود.
■ خشک کردن: وسایل با جریان هوا و یا داخل 

محفظه ی خشک کن، خشک می شوند.
و  شده  تا  کتان  پارچه های  بسته بندی:   ■
آماده  وسایل  سینی های  می شوند.  بسته بندی 
از  قبل  کائوچویی  و  پالستیکی  اقالم  می شوند. 
بسته بندی  مدیکال  کاغذ  در  استریلیزاسیون 

می شوند. 
با  وسایل  استریلیزاسیون  استریلیزاسیون:   ■
انجام   )ETO )دستگاه  گاز  یا  )اتوکالو(  بخار 

می شود.
استریل در قفسه هایی  ذخیره سازی: وسایل   ■
مربوطه  گزارشات  و  نگهداری  استریل  انبار  در 

ذخیره می شوند.
■ توزیع اقالم استریل: این کار از طریق محل 
توزیع انجام می شود و اقالم استریل توسط ترالی 

به بخش های مربوطه منتقل می شوند.

CSSD  الگوی کارکنان 
از  نفر   11 مجموع  در   CSSD کارکنان 
تکنسین  سرپرستان،   ،CSSD مسئول  جمله 
سایر  و  انبار  مسئول  خدمه،  استریلیزاسیون، 
مربوطه  بازرس  هستند.  پشتیبانی  کارکنان 
جز  به  کار،  طول  در  کارکنان  که  شد  متوجه 
لباس های مناسب و دیگر تجهیزات  دستکش، 
اکثر کارکنان  را نمی پوشند.  حفاظتی شخصی 
کزاز   و   B برای هپاتیت  نیروهای جدید  به جز 
در  شرایط  واجد  کارکنان  شده اند.  واکسینه 
  CSSD اما  می شوند،  کار  به  مشغول   CSSD
بازآموزی  مسئول دوره های آموزش های منظم 

کارکنان بیمارستان نیست!

 اصول اجرایی
عملیاتی  روش های  دارای  بیمارستان   CSSD  
استاندارد6 مخصوص به خود است و بر اساس 
فرایند  ذکر   SOPs در  می کند.  عمل  آن 
به  که  اقالمی  )جمع آوری  مجدد7  فراخوان 
مربوطه(  بخش های  از  نشده اند  استریل  خوبی 

ضروری است.

6.  SOPs
7.  Recall procedure

ترتیبنام تجهیزاتشماره

1قیچی پارچه2

2اتوکالوها7

3استریل کننده اتیلن اکساید2

4نیمکت های کار با رویه سنگ مرمر یا استیل ضد زنگدر دسترس

5کمد و قفسه های نگهداری34

6میز تا کردن پارچه های کتاندر دسترس

7سینک مخصوص خیساندن2

8محفظه خشک کن1

9چرخ دستی10

CSSD جدول 1: تجهیزات موجود در

ترتیباقالمتعداد مورد استریل شدهنحوه استریلیزاسیون

1پارچه های اتاق عمل27 بسته در روزاستریلیزاسیون با بخار

2کاسه و سینی86 عدد در روزاستریلیزاسیون با بخار

3ظرف پانسمان6-8 عدد در روزاستریلیزاسیون با بخار

موارد دیگر مانند -استریلیزاسیون با بخار
پانسمان،

اسفنج، گاز
و اقالم نخی

4

استریلیزاسیون با بخار یا 
گاز بسته به جنس وسیله

5وسایل بخشعدد در200 روز

ابزار و وسایل پالستیکی استریلیزاسیون با گاز
و

کائوچویی/400 عدد 
در ماه

6ابزار و وسایل

7دستکش هاعدم استفاده مجدد-

CSSD جدول 2: اقالم استریل شده در
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زیست پزشکی  های  زباله  مدیریت   
)بیولوژیک(

در  شده  تولید  زیست پزشکی  زباله های 
و  کردن  ضدعفونی  پاکسازی،  روند  طی 
مدیریت  گایدالین  طریق  از  استریلیزاسیون 
می شوند.  کنترل  زیست پزشکی  زباله های 
این  برای  رنگ  با  شده  کدگذاری  سطل های 

کار در CSSD موجود است.

 نگهداری و تعمیر وسایل
ساالنه  قرارداد  تحت  ETOها  و  اتوکالوها 
نگهداری هستند. تاسیسات بیمارستان، ایرادات 
جزئی وسایل را رفع می کند؛ اما اصالح اختالالت 

مهمتر بر عهده ی پشتیبانی کاال است.

 نظارت و ارزیابی
توسط  دوره ای  داخلی  ممیزی های  و  پایش 

می شود.  انجام   CSSD ناظر  و  مسئول 
استفاده  ارزیابی  برای  ساالنه  مالی  حسابرسی 
از بودجه انجام می شود. سوابق توسط بایگانی 

انبار نگهداری می شود. 

 بحث
کامل  حذف  یا  تخریب  استریلیزاسیون، 
میکروارگانیسم ها از جمله اسپورهای باکتریایی 
یک  عنوان  به  می تواند  استریلیزاسیون  است. 
یک  کردن  عاری  برای  شده  تایید  فرآیند 
تعریف  زنده  میکروارگانیسم های  از  محصول 
شود. استاندارد اروپایی تعریف می کند که زمانی 
یک دستگاه پزشکی »استریل« تشخیص داده 
 SAL به  اعتبارسنجی  فرآیند  در  که  می شود 
 CFU8  10-6 استریلیزاسیون(  تضمین  )سطح 
برسد. پاکسازی عبارت است از حذف فیزیکی 
مواد بدن، گرد و غبار یا مواد خارجی، در حالی 
که ضد عفونی کردن به معنی تخریب یا حذف 
برای  که  سطحی  در  میکروارگانیسم هاست، 
واحد تشکیل دهنده کلنی . 8

سالمتی مضر نباشد و کار با آن امن باشد. این 
فرآیند لزوما شامل تخریب ا سپورهای باکتریایی 

نمی شود.

در  هاریانا  سه  سطح  بیمارستان   CSSD
موقعیت ایده آلی قرار دارد و درست در مرکز 
هیچ  شده است.  واقع  بیمارستان  ساختمان 
اندازه ی  مورد  در  دقیقی  معیار  یا  مقررات 
جهانی  بهداشت  سازمان  گفته ی  طبق  فضا 
وجود ندارد. برآورد فضا احتماال باید بر اساس 

تعدادی یا همه موارد زیر باشد:

■ اندازه بیمارستان
■ میانگین تعداد و نوع اعمال جراحی در روز
■ تعداد تخت هایی که CSSD باید تامین کند

با توجه به دستورالعمل های سازمان بهداشت 
هند برای CSSD، CSSD محدودیت عمده ای 
برای زمان بندی دریافت و تحویل اقالم ندارد. 
بخش   ،ICU عمل،  اتاق  مانند  بخش هایی 
اورژانسی  ماهیت  دلیل  به  غیره  و  اورژانس 
بخش ها،  این  توسط  شده  ارائه  مراقبت های 
این  فعالیت  ندارند. متعاقب  زمانی  محدودیت 
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فعال  باید  نیز  بیمارستان   CSSD بخش ها، 
باشد. کارکنان CSSD، به امکانات اولیه مانند 
و  رختکن  بهداشتی،  سرویس  آشامیدنی،  آب 
غیره دسترسی دارند. الزم است برای مردان و 

زنان رختکن جداگانه ساخته شود. 

تسهیالت  به  کارکنان  WHO، سطح  گفته  به 
تعداد   ،CSSD در  شده  سرمایه گذاری  مالی 
وسایل  به  بخش ها  نیاز  و  عمل  سالن های 
استریل نیز بستگی دارد. کمبود نیروی انسانی 
به افزایش حجم کاری کارکنان منجر شده و 
ممکن است کیفیت کار آن ها را کاهش دهد. 
آموزش مداوم برای کارکنان CSSD بیمارستان 
از  یکی  مهارت ها  بهبود  که  زیرا  است؛  الزم 

پارامترهای اساسی تضمین کیفیت است.

 CSSD بازرس مربوطه همچنین اشاره کرد که
تمیز  با  کثیف  مبادله  سیستم  از  بیمارستان 
اقالم  که  مفهوم  این  به  می کند،  استفاده 
کثیف از بخش مصرف کننده، با اقالم استریل 

جایگزین می شود.

تعداد  همیشه  چون  است  مفید  اقدام  این 
کافی اقالم استریل برای استفاده در دسترس 

خواهند بود.

اصلی ترین  اتوکالو  که  دارد  تاکید  ساخارکار9 
اتوکالو  یک  حداقل  است.   CSSD در  وسیله 
زمانی  برای  باید  اصلی  اتوکالو  از  غیر  اضافی 
حجم  یا  می شود  خراب  اصلی  اتوکالو  که 
داشته  وجود  است  آن  توان  از  باالتر  وسایل 
باشد. اتوکالوها باید طبق دستورالعمل شرکت 
سازنده عمل کنند، به طور منظم تمیز شوند 

9.  Sakharkar

 CSSD در  شود.  انجام  کیفیت  کنترل  و 
اتوکالو سالم و دو  بیمارستان آموزشی، هفت 
دستگاه ETO برای استریلیزاسیون در دسترس 
با  مطابق  اتوکالوها  کافیست.  کامال  که  است 
به  می کنند،  کار   CSSD مخصوص   SOPs
طور مرتب تمیز می شوند و کنترل کیفی اقالم 
می شود.  انجام  منظم  طور  به  شده  استریل 
بخار  با  استریلیزاسیون  شتی10،  گزارش  طبق 
بیمارستان  در  استریلیزاسیون  روش  تنها 
شاخص های  و  است  مانگالور11  منتخب 
فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی به طور مرتب 

سنجیده می شوند.

نشده،  استفاده  بسته های  بازگشت  در صورت 
کل  مجدد  تکرار  سیاست  از  اینجا    CSSD
پیروی  استریلیزاسیون  و  ضدعفونی  چرخه ی 
باالی  کیفیت  دهنده  نشان  که  می کند 

استانداردهای عملیاتی این بیمارستان است.

اگرچه قباًل دستکش ها در این CSSD بازیافت 
متوقف  کار  این  حاضر  حال  در  می شدند؛ 
یکبار  دستکش های  از  استفاده  شده است. 
عفونت  کنترل  برای  بیمارستان،  در  مصرف 
بسیار مفید است. مطالعه ای که توسط  آرورا12 
و همکارانش در یک بیمارستان آموزشی دولتی 
1700 تخته در شمال هند انجام شد، گزارش 
مصرف  یکبار  دستکش های  خرید  که  شد 
است.  بازیافت  فرآیند  از  صرفه تر  به  استریل 
بازیافت دستکش ها حتی در شرایط محدودیت 
منابع، از نظر کنترل بهتر عفونت و همچنین 

10.  Shetty
11.  Mangalore
12.  Arora

نیز  بهداشتی  مراقبت های  کارکنان  ایمنی 
صرفه ی اقتصادی نداشت.

وجود فرآیند فراخوان مجدد در SOPs مربوط 
فراخوان  فرآیند  در  ضروریست.   CSSD به 
مجدد باید مسئول گزارش مشکل پیش آمده، 
را  الزم  اقدامات  و  فراخوان  گزارش  فرمت 
مشخص کند. اگرچه بازرسی و نظارت دوره ای 
داخلی در CSSD انجام می شود، اما به وجود 
تا  هست  نیاز  منظمی  خارجی  بازرسی های 
تصویری واضح و بدون سوگیری از روند کاری 
CSSD ارائه دهد که این کار در نهایت کیفیت 

کلی را ارتقا خواهد داد.

  نتیجه گیری

عمده  مشکالت  عامل  بیمارستانی  عفونت 
سالمتی و زیان های مالی برای بیمار و نیز مراکز 
تامین  مسئول   CSSD است.  درمانی  بهداشتی 
و  زمان  در  اعتماد  مورد  شده ی  استریل  اقالم 
مکان مورد نیاز است. یک CSSD کارآمد نه تنها 
می بخشد،  بهبود  را  مؤسسه  اعتبار  و  خروجی 
بهداشتی  مراقبت های  هزینه   ای  هدررفت  بلکه 
در  بیمارستان   CSSD می دهد.  کاهش  نیز  را 
دارد.  مشارکت  بیمارستانی  عفونت های  کاهش 
 )ETO( و گاز )وسایل با استفاده از بخار )اتوکالو
استانداردهای  کیفیت  می شوند.  استریلیزه 
استریلیزاسیون و ضدعفونی به خوبی حفظ شده 
بیولوژیکی  و  فیزیکی، شیمیایی  و شاخص های 

به طور مرتب سنجیده می شوند.

 

 توصیه ها
اعتبار  و  خروجی  تنها  نه  کارآمد   CSSD یک 
هدر  بلکه  می بخشد،  بهبود  را  بیمارستان 
نیز  را  بهداشتی  مراقبت های  هزینه های  رفت 
کاهش می دهد. اگرچه CSSD این بیمارستان 
توصیه  چند  رعایت  با  دارد،  موثر  عملکردی 
ارتقا  را  فعلی  استانداردهای  کیفیت  می توان 
آخرین  محتوای  با  جدید  آموزش های  داد. 
برای  باید  عفونت  کنترل  زمینه  در  پیشرفت ها 
به روزرسانی کارکنان ارائه شود. اهمیت استفاده 
با  واکسیناسیون  و  فردی  تجهیزات حفاظت  از 
عفونت های  کنترل  و  کارکنان  سالمت  هدف 
بیمارستانی، باید به طور شفاف و کامل توضیح 
 SOPs  داده شود. فرایند فراخوان مجدد باید

مربوط به CSSD  ذکر شود.
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اپیش اسرتیلیزاسیون
اب اندیکاتورهای بیولوژیک

 و تست سوآب مرسوم از مراحل مختلف

مترجم: حمید زارع
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 چکیده
مؤثری  استریلیزاسیون  روش  به  مقدمه: 
کنیم.  پایش  را  آن  باید  و  داریم  نیاز 
عنوان  به  را  خاصی  میکروارگانیسم های 
می گیریم  نظر  در  بیولوژیک  اندیکاتورهای 
استریلیزاسیون  روش های  برابر  در  که 
شامل  روندها  این  مقاومند.  خصوصی  به 
خشک،  گرمای  با  استریل  بخار،  با  اتوکالو 
روش های  است.  اکساید  اتیلن  با  استریل 
گوناگونی را برای پایش اثربخشی روش های 
استریلیزاسیون مختلف به کار برده شده در 

ارتودنسی را در این مقاله بیان می کنیم.

پایش  مقایسه  معیارهای  روش ها:  و  مواد 
درمان  در  شده  برده  کار  به  تجربی  ابزار  و 
ارتودنسی هستند. اثربخشی استریلیزاسیون 
را با مقایسه ی رشد باکتری ارزیابی کردیم 
که آن را با اندیکاتورهای بیولوژیک و روش 

تست سوآب پایش کردیم. 

استریلیزاسیون  فرآیند  ارزیابی  در  نتایج: 
اسپور  رشد  بیولوژیک،  اندیکاتورهای  با 
تست  در  حالیکه  در  نشد،  مشاهده 
در  بودیم.  اسپور  رشد  شاهد  سوآب 
بودیم که در  اسپور  ابزارهایی شاهد رشد 
دقیقه  ده  مدت  به  بایوکلنز-جی  محلول 
غوطه ور کردیم، اّما رشد اسپور در چرخه 

غوطه ورسازی 10 ساعته مشاهده نشد.

پایدار  اثربخشی  مطالعه  نتیجه  بحث: 
روش  به  نسبت  را  بیولوژیک  اندیکاتورهای 
فرآیندهای  پایش  در  مرسوم  سوآب  تست 
تأیید  ارتودنسی  استریلیزاسیون  گوناگون 
می توان  را  بایوکلنز-جی  محلول  می کند. 
برای  مؤثر  سرد  استریلیزاسیون  روش 

استریلیزاسیون به کار برد.

نابودی  ناقص  تأیید  مانند  معایبی  نتیجه: 
تمام ارگانیسم ها و تأخیر مفرط در دستیابی 
اندیکاتورهای  در  ترتیب  به  نتایج  به 
شیمیایی و کشت آزمایشگاهی وجود دارد، 
ارزیابی  در  بیولوژیک  اندیکاتورهای  که 
معایب  این  فاقد  استریلیزاسیون  اثربخشی 

هستند.

از  استفاده  افزایش  با  استریلیزاسیون  به  نیاز 
ایمپلنت به عنوان پایه و شیوع فزاینده ارتودنسی 
یافته  افزایش  برابر  چندین  جراحی،  کمک  با 

در  مراحل  تمام  در  موثر  عفونت  است. کنترل 
مرکز ارتودنسی نیازی ضروری برای جلوگیری 
از انتقال آلودگی است. متداول ترین روش های 
استریلیزاسیون  و  ضدعفونی  عفونت،  کنترل 
را  میکروبی  آلودگی  ضدعفونی  هستند. 
ارگانیسم های  کشندگی  اما  می دهد  کاهش 
استریلیزاسیون  با  مقایسه  در  بیماری زایش 
کمتر است. ضدعفونی تمام اسپورهای رویشی 
را از بین نمی برد. اگرچه استریلیزاسیون، تمام 
اَشکال میکروارگانیسم ها را از جمله ویروس ها، 

باکتری ها، قارچ ها و هاگ ها از بین می برد. 

می توان  استریلیزاسیون  روش  اثربخشی  بر 
از  استفاده  مانند  مختلفی  روش های  با 
کشت های  مطالعه  شیمیایی،  اندیکاتور های 
را  آن  بیولوژیک  اندیکاتور های  و  آزمایشگاهی 
تغییر  با  شیمیایی  اندیکاتورهای  کرد.  پایش 
رنگشان تنها در معرض چرخه استریلیزاسیون 
اّما  می کنند،  تضمین  را  ابزارها  گرفتن  قرار 
از  و  استریلیزاسیون  کامل  وقوع  تأئید  امکان 

بین رفتن تمام اسپورهای رویشی را ندارند.

کشت  در  استریلیزاسیون  فرآیند  اثربخشی 
مورد  اسپور  رشد  با  مرسوم  میکروبیولوژیک 
غیرمسلح  چشم  با  که  می گیرد  قرار  مطالعه 
تعیین  برای  روش  این  است.  مشاهده  قابل 
دارد.  مهارت  و  تجربه  به  نیاز  اسپور  رشد 
حّتی آلودگی هوا نیز می تواند بر نتیجه روش 
این روش  باشد. همچنین  داشته  تأثیر  کشت 
زمان بر است. رشد اسپورها حدأقل 48 تا 72 
ساعت در هر محیط کشت به طول می انجامد. 
اندیکاتور های بیولوژیک تنها روش واقعی برای 
استریلیزاسیون  روش های  اثربخشی  تأیید 
هستند. اکنون تنها در شرکت های داروسازی 
آنها  از  شرکتی  بیمارستان های  برخی  و 
شامل  اندیکاتور ها  این  می کنند.  استفاده 
درون  شده  داده  قرار  نوارهای  یا  آمپول ها 
مقدار  حاوی  که  هستند  گالسه ای  پاکت های 
استئاروترموفیلوس  باسیلوس  از  مشخصی 
هستند.  سوبتیلیس  باسیلوس  اسپور  و/یا 
یا  بخار  با  اتوکالو  پایش  اندیکاتورهای 
حاوی  شیمیایی  بخار  با  استریلیزاسیون 
استئاروترموفیلوس  باسیلوس  اسپورهای 
در  است.  استئاروترموفیلوس(  )ژئوباسیلوس 
خشک  گرمای  پایش  اندیکاتورهای  که  حالی 
یا استریلیزاسیون با اتیلن اکساید حاوی اسپور 
آتروفائوس(  )باسیلوس  سوبتیلوس  باسیلوس 

هستند.

 اهداف
هدف از این مطالعه تأکید بر نقش اسپورهای 
روش های  اثربخشی  پایش  در  باکتریایی 
در  استفاده  مورد  استریلیزاسیون  مختلف 

ارتودنسی بود.

  هدف واقع بینانه
مختلف  روش های  اثربخشی  مقایسه   ■
سوآب  تست  از  استفاده  با  استریلیزاسیون 

مرسوم و اندیکاتورهای بیولوژیک 

با  سرد  استریلیزاسیون  اثربخشی  تعیین   ■
استفاده از محلول بایوکلنز-جی )گلوتارآلدهید 

.)%2

 مواد و روش ها
شامل  مطالعه  این  در  استفاده  مورد  نمونه 

ابزارهای ارتودنسی لوال دار و بدون لوال بود. 

ابزارهای آلوده پس از تمیز کردن اولتراسونیک 
با آب مقطر شسته شدند تا تمام ناخالصی های 
شوند.  حذف  تمیزکننده  محلول  در  موجود 
با وزن متوسط   و  بار  سپس نمونه ها را به دو 
را  آزمایش  گروه  که  کردند  تقسیم  سنگین 
تشکیل دادند. بار متوسط   شامل 15 ابزار بود. 

بار سنگین شامل 30 ابزار بود.

بار  هر  و   شدند  خشک  هوا  با  ابزارها  سپس 
تحت  کردند. یک ست  تقسیم  گروه  دو  به  را 
فرآیند استریلیزاسیون قرار نگرفت و مستقیماً 
میکروبیولوژی  آزمایشگاه  به  کشت  برای 
فرستاده شد. این ست همان گروه کنترل بود. 
دیگر تحت چرخه های مختلف  ابزار  ست های 
اندیکاتور های  همراه  )به  استریلیزاسیون 
 121( بخار  اتوکالو  مانند  مربوطه(  بیولوژیک 
مدت  به   psi  15 فشار  در  سانتی گراد  درجه 
درجه   171( گرم  هوای  با  آون  دقیقه(،   18
سانتی گراد به مّدت یک ساعت(، استریل کننده 
اتیلن اکساید )55 درجه سانتیگراد به مدت 8 
آزمایش  گروه  همان  که  گرفتند  قرار  ساعت( 

بودند. 

استریلیزاسیون،  چرخه های  اتمام  از  پس 
اندیکاتورهای بیولوژیک از دستگاه استریلیزاسیون 

برداشته  شدند.
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کردند  خرد  را  بیولوژیک  اندیکاتور  ویال 
در  موجود  اسپور  نوار  با  را  کشت  محیط  تا 
داخل ویال مخلوط کنند و آن را برای تعیین 
کارایی هر استریل کننده در دمای 56 درجه 
سانتیگراد برای باسیلوس استئاروترموفیلوس 
)اتوکالو با بخار( و 37 درجه سانتیگراد برای 
و  خشک  حرارت  )با  سوبتیلوس  باسیلوس 

اتیلن اکساید( انکوبه کردند. 

آزمایش سوآب مرسوم ابزار استریل شده  را  
سنجش  برای  اسپور  رشد  بررسی  منظور  به 

اثربخشی استریلیزاسیون انجام دادند. 

از محلول بایوکلنز-جی برای استریلیزاسیون 
 10 مدت  به  ابزارها  کردند.  استفاده  سرد 
ساعت و 10 دقیقه در محلول غوطه ور شدند 
و اثربخشی استریلیزاسیون با استفاده از تست 

سوآب مرسوم بررسی و مقایسه شد.

  نتایج
همه  مقایسه ای  نتایج  برای  پایه  معیارهای 
با  آزمایش  آزمایش و کنترل مورد  گروه های 
اندیکاتور  و روش  روش تست سوآب مرسوم 
بیولوژیک نشان می دهد که هیچ رشد اسپوری 
در بار متوسط   در تمام 15 گروه آزمایش شده با 
روش تست سوآب مرسوم در استریلیزاسیون 
یک  نشد.  مشاهده  آزمایش  گروه  در  بخار  با 
گروه از 15 گروه در بار سنگین رشد اسپور 
را نشان دادند که نشان دهنده استریلیزاسیون 
نامناسب آن گروه از ابزارهاست. 15 گروه با 
استریلیزاسیون با حرارت خشک رشد اسپور 

جدول 2. ارزیابی رشد اسپورهای در استریلیزاسیون سرد در روش مرسوم آزمایشگاهی

              روش پایش

مّدت زمان

تعداد نمونه ها )n(روش مرسوم آزمایشگاهی

15عدم وجود اسپوروجود اسپور

1015015 دقیقه

1001515 ساعت

جدول 1. ارزیابی مقایسه ای روش آزمایشگاهی مرسوم با اندیکاتورهای بیولوژیک 

تعداد 
)n( نمونه ها

روش پایش روند روش مرسوم آزمایشگاهیروش اندیکاتور بیولوژیک 
استریلیزاسیون

عدم وجود 
اسپور

وجود 
اسپور

عدم وجود 
اسپور

وجود 
اسپور

بار

اتوکالو با بخار
بار متوسط
بار سنگین 15150150

15150141
آون با گرمای 

خشک
بار متوسط
بار سنگین

15150141
15150141

اتیلن اکساید
بار متوسط
بار سنگین 15150150

15150150

شکل1.ویال اندیکاتور بیولوژیک
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را در محیط کشت نشان دادند. همچنین یک 
را  اسپور  رشد  سنگین  بار  گروه   15 از  گروه 
نشان داد، بنابراین در هر دو مورد نشان دهنده 
استریلیزاسیون مناسب است ]شکل 3[.  عدم 
هر  در  اکساید  اتیلن  با  استریلیزاسیون  در 
متوسط  بار  با  آزمایش شده  گروه  از 15  یک 
و سنگین رشد اسپور مشاهده نشد که این امر 
استریلیزاسیون مناسب همه گروه های ابزار را 
اندیکاتورهای  از  یک  هیچ  در  می کند.  تأیید 
بیولوژیکی که در هر سه چرخه استریلیزاسیون 
در بار متوسط   و بار سنگین پردازش شده، رشد 
موضوع  این   .]1 ]جدول  نشد  مشاهده  اسپور 
تمام  مناسب  شدن  استریل  نشان دهنده 

ابزارهای لوالیی و غیر لوالیی است. 

بایوکلنز-جی  محلول  در  غوطه ور  ابزارهای 
در  را  اسپور  رشد  سرد،  استریلیزاسیون  برای 
چرخه ی 10 دقیقه ای نشان دادند اما قادر به 
نشان دادن رشد اسپور در چرخه ی 10 ساعته 

نشدند ]جدول 2 و شکل 4[.

زیرا مطالعه  نگرفته اند،  این مطالعه  در  آماری 
را  مقایسه  است.  بوده   تصادفی  کارآزمایی 
مختلف  روش های  اثربخشی  ارزیابی  برای 

استریلیزاسیون انجام دادند.

  بحث
استریلیزاسیون  روش های  از  مختلفی  انواع  از 
استفاده  عفونت  کنترل  برای  ارتودنسی  در 
به  می تواند  استریلیزاسیون  نوع  می کنند. 

غیر  بحرانی،  ابزار  جمله  از  مختلفی  عوامل 
غیره  و  لوال  بدون  دار،  لوال  ابزار،  نوع  بحرانی، 
بستگی داشته باشد، فرآیندهای استریل سازی 
زیر را درمطالعه حاضر ارزیابی کردیم: اتوکالو 
بخار، آون )فور( با هوای گرم، استریل کننده 

اتیلن اکساید و محلول بایوکلنز-جی.

همچنین استفاده از اندیکاتور های بیولوژیک و 
روش تست سوآب را برای ارزیابی فرآیندهای 
مختلف استریل سازی و اثربخشی پایششان در 

این مطالعه مد نظر قرار دادیم.

اندیکاتور های  اثربخشی  مطالعه،  این  نتایج 
بیولوژیک را نسبت به روش تست سوآب برای 
ابزارها  اگر  کرد.  تأیید  استریلیزاسیون  پایش 
بایوکلنز-جی غوطه ور  به مدت 10 ساعت در 
شوند، این محلول می تواند به عنوان یک روش 
استریلیزاسیون سرد استفاده شود. نتیجه این 
مطالعه به دانش علمی در مورد استریلیزاسیون 
می افزاید که می تواند در راستای دستیابی به 
در  بهتر  و  ایمن تر  بهداشتی  مراقبت های 

ارتودنسی کمک کننده باشد.

پالنیک و همکاران بیان کردند که اسپورهای 
بسیار  بیولوژیک  اندیکاتورهای  در  موجود 
بروند،  بین  از  اسپورها  اگر  هستند.  مقاوم 
ممکن است فرض شود که سایر میکروب های 
دندانپزشکی  ابزارهای  روی  بر  موجود 
اندیکاتور های  تمامی  شده اند.  کشته  نیز 
بیولوژیک پردازش شده از طریق تکنیک های 
نیز  استریلیزاسیون در مطالعه حاضر  مختلف 
رشد اسپور را نشان ندادند که تأیید می کند، 

و  شده اند  استریل  درستی  به  ابزارها  تمامی 
تمام میکروب ها کشته شده اند.

آزمایشگاهي  روش  با  اسپور  رشد  پایش 
سه  در  را  اسپور  رشد  دیگر،  سوی  از  مرسوم 
شکست  بیانگر  که  داد  نشان  آزمایشي  گروه 
احتماالً  موضوع  این  است.  استریلیزاسیون 
می تواند به دلیل آلودگی هوا یا آلودگی سوآب 

و محیط کشت در حین انتقال باشد.

هالت و همکاران در مطالعه شان بیان کردند که 
مناسب  استریلیزاسیون  باید  ابزار  کشت  برای 
دستیابی  برای  باید  هوا  آلودگی  شود.  انجام 
به نتایج مناسب از بین برود. دریافتند، زمانی 
بزاق  و  خون  به  آلوده  نوارهای  و  ابزارها  که 
و  شیمیایی  بخار  بخار،  اتوکالو  از  استفاده  با 
استریل کننده های آون )فور( با حرارت خشک 
اسپوری  رشد  هیچ گونه  می شوند،  استریل 
خود  مطالعه  در  آن ها  نمی دهند.  نشان  را 
استئاروترموفیلوس  باسیلوس  اسپورهای  از 
چرخه  پایش  برای  سوبتیلوس  باسیلوس  و 
مطالعه  در  کردند.  استفاده  استریلیزاسیون 
حاضر نیز تمامی اسپورهای مورد استفاده برای 
رفتند  بین  از  استریلیزاسیون  راندمان  تعیین 
ابزار  مناسب  استریلیزاسیون  نشان دهنده  که 
مورد  کننده  استریل  دستگاه های  اثربخشی  و 

استفاده بود.

تعیین  برای  را  مطالعه ای  همکاران  و  هالت 
و  فشار  تحت  هوای  با  کننده  استریل  توانایی 
اسپورهای  بردن  بین  از  برای  خشک  حرارت 
باسیلوس سوبتیلوس انجام دادند. هیچ نقصی 
اسپورها  همه  نشد.  یافت  استریلیزاسیون  در 
باسیلوس  اسپورهای  تمام  شدند.  کشته 
استئاروترموفیلوس  باسیلوس  و  سوبتیلوس 
نشان دهنده  که  شدند  کشته  مطالعه   در 

استریلیزاسیون مناسب ابزار آلوده است.

در  استفاده  مورد  گلوتارآلدئید  محلول 
غلظت 2٪ با زمان تماس 10 ساعت به گفته 
اسپورهای  بردن  بین  از  به  قادر  نیز  میلر 
استریلیزاسیون  به  دستیابی  و  باکتری 
دست  به  میکروبی  مرگ  این حال  با  است. 
گلوتارآلدئید  محلول  از  استفاده  با  آمده 
از  استفاده  با  معمول  طور  به  نمی توان  را 
اندیکاتورهای بیولوژیک تایید کرد، در حالی 
قابل  استریلیزاسیون  دیگر  روش های  با  که 
تأیید است. در مطالعه حاضر، تمام اسپورها 
به مدت  ابزارها در محلول  با غوطه ور شدن 

 شکل 2. نوارهای اندیکاتور بیولوژیک
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10 ساعت از بین رفتند.

به  می توان  را  بیولوژیک  اندیکاتورهای 
اثربخشی  بررسی  برای  روش  بهترین  عنوان 
زیرا  گرفت  نظر  در  استریلیزاسیون 
مقاوم  بسیار  رویشان  بر  موجود  اسپورهای 
اثربخشی  اسپورها  شدن  غیرفعال  و  هستند 

استریلیزاسیون را تعیین می کند.

تمیز کردن ابزار به توسط روش اولتراسونیک 
ممکن  نیست،  استریلیزاسیون  معنی  به 
روش  توسط  خون  و  بافت  آلودگی ها،  است 
اولتراسونیک از روی ابزار پاک شوند و با چشم 
غیرمسلح دیده نشوند اما این به معنی از بین 
رفتن همه میکروارگانیسم ها نیست. این امر با 
آزمایش  این  در  اسپورها  درصدی   100 رشد 

نشان داده شده است.

اتوکالو بخار در صورت انجام اقدامات مناسب 
برای جلوگیری از خوردگی می تواند به عنوان 
استریل  برای  روش  سریع ترین  و  بهترین 
قرار  استفاده  مورد  ارتودنسی  وسایل  کردن 

گیرد.

نبودن  دسترس  در  مطالعه  این  محدودیت 
اندیکاتورهای بیولوژیک برای همه روش های 
سرد  استریلیزاسیون  مانند  استریلیزاسیون 
مختلف  انواع  مقایسه  و  ارزیابی  برای  است. 
اندیکاتورهای بیولوژیک و اثربخشی شان در 
می توان  ارتودنسی  استریلیزاسیون  پایش 
مطالعه ای  داد.  انجام  را  بیشتری  مطالعات 
ارتودنسی،  متخصص  شامل  رشته ای  میان 
می تواند  پاتولوژیست  و  میکروبیولوژیست 
از  استفاده  مورد  در  بیشتری  بینش 

دهد. ارائه  بیولوژیک  اندیکاتورهای 

   نتیجه

در این مقاله به موضوع اثربخشی اندیکاتورهای 
بیولوژیک در روش های مختلف استریلیزاسیون 
مورد استفاده در ارتودنسی پرداخته ایم.   برتری 
به  نسبت  را  بیولوژیک  اندیکاتور های  فرآیند 
مطالعه  این  سواب  آزمایش  با  مرسوم  پایش 

مقایسه ای تأیید می کنیم.

فرآیندهای  علمی  اصول  کامل  درک 
پایش،  روش های  و  مختلف  استریلیزاسیون 
در  معتبر  استریلیزاسیون  برقراری  پیش نیاز 

ارتودنسی است.

شکل 4. بعد از اینکوبه کردن بیوکلنز-جی در محیط کشت آگار شکل 3. رشد مشاهده شده در 3 گروه آزمایشی   
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آموزش بسته بندی اسرتیلیزاسیون

Rose به روش مادام
مترجم: حمید زارع
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  اهداف
قادر  خودآموز  فعالیت  این  اتمام  از  پس  فرد 

خواهد بود تا:

1. گزینه های موجود برای بسته بندی و وسایل 
نگهدارنده ی استریلیزاسیون را شرح دهد.

نوع  هر  از  مناسب  استفاده ی  مورد  در   .2
بسته بندی استریلیزاسیون بحث کند.

جهت  را  کیفیت  کنترل  برنامه ی  نوعی   .3
سیستم های  از  استفاده  و  انتخاب  ارزیابی، 
بسته بندی برای اقالم مستلزم استریلیزاسیون 

ایجاد کند.

4، با مفاهیم انجمن پیشرفت ابزارهای پزشکی 
)AAMI1( و انجمن پرستاران ثبت شده ی حین 

عمل )AORN2( آشنا شود.

  سواالت تستی
درست یا نادرست. پاسخ صحیح کدام است؟

تغییرات  استریل  سیکل  طی  از  پس  اگر   .1
وی  و   بسته بندی  رنگ  تغییر  مانند  عمده ای 
تغییری  یا  و  دهد  رخ  استفاده  مورد  پک های 
الزم  آیا  شود،  ایجاد  بسته بندی ها  وزن  در 
 CSSD واحد  از  بسته ها  خروج  از  قبل  است 
و   )BIs3( بیولوژیکال  اندیکاتورهای  از  کنترل 
کنترل  ارزیابی  همچنین  و   )CIs4( شیمیایی 

رطوبت پک ها را انجام دهید؟

نادرست درست    

با   AORN و   AAMI توصیه های  دو  هر   .2
شدن  خشک  و  ارگونومیک  مسائل  به  توجه 
موافق حداکثر وزن 11 کیلوگرم برای وسایل 
یا  جانبی  لوازم  گونه  هر  و  ابزارها  نگهدارنده، 

بسته بندی هستند.

نادرست درست    

1. Association for the Advancement of 
Medical Instrumentation
2. Association of periOperative Regis-
tered Nurses
3. Biological indicators
4. Chemical indicators

3. آیا می توان با روش اتوکالو گراویتی هر دو 
ابزارهای  و  قیچی  مثل  سخت  ابزارهای  نوع 

دارای منافذ مثل لوله ها را استریل کرد.

نادرست درست    

پس  باید  استریلیزاسیون  کانتینرهای  آیا    .4
از هر بار استفاده با توجه به توصیه های کتبی 

سازنده تمیز شوند.

نادرست درست    

مواد  بر  تاثیری  رطوبت  و  اتاق  دمای  آیا   .5
بسته بندی و استریل ماندن ابزارها ندارند؟

نادرست درست    

مناسب  درجه ی  و  اندازه  از  استفاده   .6
بسته بندی مهم است و مراحل بسته بندی باید 

استاندارد شوند.

نادرست درست    

7. در صورت شل پیچیده شدن بسته ها، امکان 
تشکیل نقاط پایینی وجود دارد که میعانات را 

جمع می کنند.

نادرست درست    

در  اقالم  دادن  قرار  به  نیاز  صورت  در   .8
بدون  باید  داخلی  کیسه ی  الیه،  دو  کیسه ی 
تا شدن در داخل کیسه ی خارجی قرار بگیرد 
به سمت  داخلی  کیسه ی  پالستیکی  بخش  و 

بخش پالستیکی کیسه ی خارجی باشد.

نادرست درست    

9. کیسه های کاغذی - پالستیکی نباید داخل 
مجموعه های پیچیده شده یا وسایل نگهدارنده 

قرار داده شوند.

نادرست درست    

داخل  در  باید  ابزار  شمارش  برگه های   .10
بسته های استریل قرار بگیرند.

نادرست درست    

  مقدمه
امروزه انواع مختلفی از سیستم های بسته بندی 
استریلیزاسیون در بازار مشاهده می شوند. این 
و همچنین  بودن  استریل  به حفظ  دستگاه ها 
محافظت از محتویات بسته کمک می کنند و 
اکثر  می نمایند.  پشتیبانی  بودن  آسپتیک  از 
مختلفی  انواع  از  بهداشتی  مراقبت های  مراکز 
استفاده  استریل  بسته بندی  سیستم های  از 
می کنند. سیستم های موجود شامل لفاف های 
پوسته ای  کیسه های  غیربافته،  و  بافته 
مانند  نگهدارنده  وسایل  و  کاغذی  پالستیکی، 
استفاده ی  قابل  استریلیزاسیون سخت  ظروف 
جعبه ی  و  سازمان دهی  سینی های  مجدد، 
همچنین  و  پالستیکی  کاست های   / ابزار 
از  گسترده ای  طیف  همچنین  هستند.  فلزی 
قطعات  یا  ابزارها  از  برای محافظت  دستگاه ها 
یا  جعبه  شامل  موارد  این  می شوند.  استفاده 
مجدد،  استفاده ی  قابل  جانبی  لوازم  سینی، 

کیسه های کاغذی، فوم و حوله هستند.

بسته بندی   ،)FDA( دارو  و  غذا  سازمان 
استریلیزاسیون را به عنوان ابزار پزشکی گروه 
به شرح  آن  تعریف  که  می کند  طبقه بندی   II

زیر است:

لفاف  )بسته،  استریلیزاسیون  »پوشش 
جانبی(  لوازم  یا  کیسه  استریلیزاسیون، 
نوعی  کردن  محصور  برای  که  است  وسیله ای 
وسیله ی پزشکی دیگر مستلزم استریلیزاسیون 
توسط ارائه دهنده ی خدمات بهداشتی استفاده 
کردن  استریل  امکان  پوشش  این  می شود. 
دستگاه پزشکی محصور شده و همچنین حفظ 
زمان  تا  شده  محصور  بودن  دستگاه  استریل 

استفاده را فراهم می سازد.«

آن  از  پیچیده تر  استریلیزاسیون  بسته بندی 
چیزی است که به نظر می رسد. این بسته بندی 
تنها یک جعبه، کیف یا پوشش نیست! با توجه 
پزشکی  وسایل  طبقه بندی  در  قرارگیری  به 
در  را  معتبری  دستورالعمل های  باید   II گروه 
دنبال  استفاده  مورد  سیستم  نوع  هر  مورد 
رعایت  بیمار مستلزم  ایمنی  از  اطمینان  کرد. 
تمامی  است.  سازنده  کتبی  دستورالعمل های 
سیستم های بسته بندی با تمام انواع فرآیندهای 

استریلیزاسیون سازگار نیستند.
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و  بسته بندی  مختلف  انواع  مقاله،  این 
سیستم های ظروف استریل، کاربرد مورد نظر 
و محدودیت های آن ها را پوشش می دهد. این 
متن آموزشی به بحث در مورد برچسب گذاری، 
آزمایش  و  ارزیابی  دستکاری،  شواهد  بستن، 
و چگالی مجموعه ها، مسائل  وزن  محصوالت، 
موجودی  فهرست  وجود  سازگاری،  به  مربوط 
ابزار، گزینه های وسایل نگهدارنده ی داخلی و 
نیز  قابل استفاده ی مجدد  از ظروف  نگهداری 

خواهد پرداخت.

  هدف از بسته بندی
استریلیزاسیون،  بسته بندی  سیستم  هر  هدف 
محتویات  استریلیزاسیون  امکان  کردن  فراهم 
بسته، حفظ استریل بودن محتویات تا زمان باز 
شدن بسته و تحویل محتویات بدون آلودگی است.

  گزینه های بسته بندی
گزینه های موجود برای سیستم های بسته بندی 

عبارتند از:

 100 معموالً  شده،  بافته  پارچه های   ⯇
و  پنبه-پلی استر  مخلوط های  پنبه،  درصد 
غیر  یا  فرآوری  شده  سنتتیک  مخلوط های 

فرآوری شده؛

پلیمرهای  جنس  از  بافته  غیر  مواد   ⯇
پالستیکی، الیاف سلولزی یا خمیر کاغذ شسته 

به  بافندگی  دستگاه  در  فشار  تحت  که  شده 
ورقه های غیر بافته تبدیل می شود. این موارد 
معموالً برای استفاده ی یک بار مصرف طراحی 

می شوند.

و/یا  پالستیکی  پوسته ای  کیسه های   ⯇
کاغذ،  مانند  مختلف  مواد  جنس  از  کاغذی 
و  کاغذ  ترکیبات مختلف  و  پلی اتیلن  سلفون، 

پالستیک؛

به طور  که  سخت  ظروف  سیستم های   ⯇
خاص برای ظروف فلزی یا پالستیکی طراحی 

شده اند.

 

استفاده  بسته بندی  کدام  از  باید    
کنیم؟

بسته بندی  سیستم  مورد  در  تصمیم گیری 
کننده  استریل  دستگاه های  برای  مناسب 
است.  شده  تبدیل  چالش برانگیز  امری  به 
توسعه ی دستگاه های جراحی پیچیده و دارای 
عمل های  برای  )به  ویژه  پیشرفته  فناوری 
جراحی نه چندان تهاجمی( و تنوع روزافزون 
دقت  مستلزم  استریلیزاسیون  فرآیندهای 
هنگام  به  انتقادی  تفکر  مهارت های  و  بیشتر 
استفاده  برای  نوع سیستم بسته بندی  انتخاب 
در مورد هر دستگاه یا مجموعه ابزار یا فرآیند 

استریلیزاسیون است.

مسائل مربوط به هزینه، گردش سریع، سهولت 
استفاده، سازگاری مواد و فضای ذخیره سازی 

به  نسبت  موجود  نگرانی های  برابر  در  باید 
متعادل  ابزارها  از  حفاظت  و  بیمار  ایمنی 
باید  بهداشتی  مراقبت های  متخصصان  شوند. 
استریالیزر ها  ابزارها،  سازندگان  با  نزدیک  از 
کنند  همکاری  بسته بندی  سیستم های  و 
لفاف پیچی،  برای  مناسب  دستگاه های  تا 
را  استریل شده  اقالم  قرار دادن  و  بسته بندی 

مشخص نمایند.

  ارزیابی سیستم های بسته بندی
قبل از تصمیم گیری در مورد خرید و استفاده 
مناسب  باید  بسته بندی  سیستم)های(  از 
و  استریلیزاسیون  حال  در  اقالم  برای  بودن 
استفاده  مورد  استریلیزاسیون  روش های  انواع 
ثبت  پرستاران  انجمن  نظر  از  کرد.  بررسی  را 
سیستم های   ،)AORN( عمل  حین  شده ی 

بسته بندی استریلیزاسیون باید:

⯇ دارای مانع کافی در برابر میکروب ها، ذرات 
و مایعات باشند؛

⯇ استریل بودن محتویات را تا زمان استفاده 
حفظ کنند؛

⯇ امکان اشباع و حذف ماده ی استریل کننده 
تمامی  با  مستقیم  تماس  امکان  کنار  در  را 

سطوح تمام اقالم فراهم کنند؛

⯇ دارای هیچ گونه ترکیبات سمی  یا رنگ های 
غیر سریع نباشند؛

⯇ امکان نفوذ آسپتیک در منطقه ی استریل 
را فراهم سازند؛

⯇ به طور کامل و ایمن بسته شوند؛

⯇ از اقالم در برابر آسیب فیزیکی محافظت 
کنند؛

⯇ نوعی آب بندی قابل اعتماد، کافی و آشکار 
کننده ی دستکاری را فراهم سازند؛

⯇ در برابر پارگی یا سوراخ شدن مقاوم باشند؛

⯇ پرز و کرک بسیار کمی  داشته باشند؛

⯇ امکان شناسایی محتوا را فراهم سازند؛

⯇ دارای اندازه ی کافی برای توزیع یکنواخت 
اقالم باشند؛

⯇ استفاده از آن ها به هنگام تهیه و باز کردن 
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بسته یا ظرف راحت باشد؛

⯇ مقرون به صرفه باشند و؛

در  سازنده  کتبی  دستورالعمل های  دارای   ⯇
مورد نحوه ی استفاده باشند )2(.

موارد مهمی  که باید به هنگام ارزیابی سیستم 
ظرف سخت در نظر گرفته شوند، عبارتند از:

سهولت  برای  ظروف  ارگونومی  طراحی   ⯇
حمل؛

⯇ وزن ظرف خالی؛
⯇ سهولت قفل و بسته شدن ظرف؛

⯇ قابلیت چیدن ظروف برای نگهداری و حمل 
و نقل؛

⯇ طراحی نگهداری فیلتر و سهولت استفاده؛
⯇ انواع لوازم جانبی برای سازمان؛
⯇ قابلیت چیدن سبدها در داخل؛

طیف  دادن  قرار  برای  مختلف  اندازه های   ⯇
گسترده ای از مجموعه  ابزارها؛

⯇ قابلیت برچسب زدن واضح مجموعه ها؛
⯇ قابلیت قرار دادن ظرف در دستگاه شستشو 

خودکار؛ و نگهداری و خدمات پیشگیرانه.

    کاربرد عملی

مناسب  بسته بندی  تعیین  برای   •
و  دستگاه  هر  برای  استفاده  جهت 
تولید  با  نزدیک  از  ابزار،  مجموعه 
و  استریالیزر  دستگاه  ابزار،  کننده ی 

بسته بندی همکاری کنید.

• بسته بندی را قبل از خرید، ارزیابی 
کنید.

 تست محصول
بسته بندی  در  عمده  تغییرات  زمان  در  همواره 
مانند تغییر نوع مواد بسته بندی یا ظروف مورد 
بسته بندی  وزن  یا  ابعاد  تغییر  و/یا  استفاده، 
باید  آزمایش  این  کرد.  آزمایش  را  باید محصول 
شامل ارزیابی اندیکاتور های بیولوژیکال )BIs( و 
اندیکاتور های شیمیایی )Cis( و همچنین محتوای 
رطوبت )بسته ی مرطوب( پس از تکمیل چرخه 

باشد )3(.

BIs و CIs باید در چالش برانگیزترین ناحیه ی 
مکان های  در  و  آزمایش  حال  در  بسته های 
متعدد قرار گیرند. به احتمال زیاد، این منطقه 
گوشه های  یا  شده  پیچیده  بسته ی  مرکز  در 
ظروف، داخل وسایل نگهدارنده و در هر سطح 
از بسته های چند سطحی و در کنار بزرگترین 
قرارگیری  محل  بود.  خواهد  گرماگیر5 
سوابق  نگهداری  اهداف  برای  باید  اندیکاتور ها 
آزمایش  به  عنوان  باید  بسته ها  شود.  مشخص 
کامل  بار  با  و  شوند  برچسب گذاری  محصول 
دستگاه  سازنده ی  دستورالعمل های  طبق  بر 
استفاده  مورد  بسته ها  شوند.  اجرا  پزشکی 
 BIs و  خواند  را   CIs بتوان  تا  نمی گیرند  قرار 
همراه  به  باید  آزمایش  نتایج  کرد.  انکوبه  را 
تضمین  سوابق  و  استریلیزاسیون  گزارش 
محصوالت  شوند.  نگهداری  و  مستند  کیفیت، 
  CIs رسیدن  زمان  تا  نباید  تغییرات  دارای 
وارد   BIs شدن  منفی  و  پایانی  نقطه ی  به 

استفاده ی معمول شوند )4-2(.

برای  باید  بهداشتی  مراقبت های  ارائه دهندگان 
آزمایش  مورد  در  خاص  دستورالعمل های 
»انجمن  جامع  راهنمای  به  مراکز  محصول 
مورد  در   )AAMI( پزشکی«  ابزارهای  پیشرفت 
استریل سازی با بخار و تضمین استریل بودن در 
 ANSI/AAMI ST79:2006 بهداشتی،  مراکز 
بخش 10 کنترل کیفیت، 10.9، تست تضمین 
استریلیزاسیون  تحت  اقالم  دوره ای  کیفیت 

معمول مراجعه کنند )3(.

    

    کاربرد عملی

• محصول را در زمان تغییرات عمده 
مواد  نوع  تغییر  مانند  بسته بندی  در 
استفاده  مورد  ظروف  یا  بسته بندی 
و/یا تغییر در ابعاد یا وزن بسته بندی 
تست  شده  گرفته  امانت  ابزارهای 

کنید.

 وزن و چگالی مجموعه ها
ابزارها  مجموعه  وزن  فعلی،  مشکالت  از  یکی 
است. گاهی اوقات به نظر می رسد که مجموعه 

5.  Heat sink

نگران  با سرعتی  و  بزرگ هستند  بسیار  ابزارها 
کننده رشد می کنند. برخی از مجموعه های کامل 
تولیدکنندگان اصلی به حدی سنگین هستند که 
نمی توان آن ها را بلند کرد. اغلب مواردی دیگر به 
مجموعه ها اضافه می شوند و مجموعه ای با جرم 
فلزی فاقد توزیع یکنواخت را ایجاد می کنند. هر 
از گاهی مجموعه های متعدد را به دلیل کمبود 
فضای ذخیره سازی یا برای راحتی کارکنان در 
یک مجموعه ادغام می کنیم. با توجه به تمامی 
این مسائل، نگرانی های فزاینده ای در مورد وزن 

مجموعه ابزارها وجود دارد.

به  توجه  با   AORN و   AAMI توصیه های 
و  استریلیزاسیون  ارگونومیک،  مسائل 
 25 وزن  حداکثر  روی  بر  کردن  خشک 

:AORN پوندی توافق دارند. از نظر

شامل  ابزار  نگهدارنده ی  وسایل  کل  »وزن 
مثال،  عنوان  )به  نگهداری  روش  و  محتویات 
کاست ها،  سخت،  ظروف  سیستم های  لفاف ها، 
سینی های سازماندهی( نباید از 25 پوند تجاوز 
سنگین  حد  از  بیش  ابزارهای  مجموعه  کند. 
به  را  می توانند استریلیزاسیون و خشک کردن 
مجموعه  پیکربندی  روی  باید  بیندازند.  خطر 
)یعنی نحوه ی توزیع ابزارها در مجموعه( و وزن 
کلی مجموعه متمرکز بود. بلند کردن و جابجایی 
مجموعه ابزارهای سنگین می تواند باعث آسیب 

کارکنان مراقبت های بهداشتی شود.«

برای   AAMI Containment دستگاه های 
قابل  پزشکی  دستگاه های  استریلیزاسیون 

ANSI/ و ANSI/AAMI ST77 ،استفاده ی مجدد
 ،4.3.5 الزامات،   4 بخش   AAMI ST79:2006
حداکثر وزن ترکیبی 25 پوند را توصیه می کند. 
نگهدارنده،  این محدودیت وزنی شامل وسیله ی 
ابزارها و هر گونه لوازم جانبی یا لفاف می شود )5(.

باید  نگهدارنده  وسیله ی  از  استفاده  صورت  در 
با سازنده در مورد توصیه های مربوط به وزن و 
چگالی مجموعه ابزارها مشورت کنید. با این حال، 
از دستورالعمل های  پیروی  و  آزمایش محصول 
برای  پزشکی  دستگاه  سازنده ی  استفاده ی 
کردن  خشک  و  استریلیزاسیون  امکان  تأیید 
بر  استریالیزر های مرکز  در  ابزار  موثر مجموعه 

عهده ی همان مرکز است )3(.

 ،)TCH( چهار سال پیش، بیمارستان اطفال دنور
حداکثر وزن 20 پوندی را برای هر بسته ی استریل 
شده تعیین کرد. این امر برای مطابقت با توصیه های 
تولید کنندگان ظروف در مورد محدودیت 16 تا 
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20 پوندی و همچنین مسائل ارگونومیک برای 
محدودیت  این  اجرای  گرفت.  صورت  کارکنان 
وزنی نه تنها برای ظروف سخت، بلکه برای تمام 
از جمله سینی های بسته بندی شده و  بسته ها 
از  برنامه  این  شد.  اتخاذ  امانی  ابزار  سینی های 
بسیاری جهات بسیار موفق بوده است. شکایات 
درد کمر، گردن، شانه و مچ دست کارکنان به طور 
قابل توجهی کاهش یافته است و همچنین تقریباً 
و  برده  بین  از  کامل  به طور  را  مرطوب  بارهای 
از زمان های خشک شدن  برخی  در عین حال 
را کاهش داده است. در اینجا مراحل استراتژی 

کاهش وزن مجموعه ابزارها آورده شده است:

قبول  قابل  وزنی  محدودیت  حداکثر   ⯇
مجموعه ابزار مرکز مراقبت بهداشتی خود را با 
توجه به ورودی خدمات جراحی انتخاب کنید.

⯇ محدودیت وزن تعیین شده را به خط مشی 
تایید خدمات جراحی،  از  و  کنید  اضافه  خود 
مطمئن  ریسک  مدیریت  و  عفونت  کنترل 
ابزار  فروشندگان  و  مرکز  به  همچنین  شوید؛ 

امانی اطالع دهید.

و  استریلیزاسیون  کتبی  دستورالعمل های   ⯇
پردازش مجدد را از تمام تولیدکنندگان تجهیزات 

پزشکی از جمله ظروف سخت دریافت کنید.

⯇ مجموعه ابزارها را مجددا طراحی کنید تا 
جرم فلزی یکنواخت شود.

از  استفاده  با  را  محصول  تست   ⯇
اندیکاتور های بیولوژیکال و شیمیایی در داخل 
شده  تعیین  مناطق  در  نماینده  مجموعه های 
به عنوان چالش برانگیزترین نقاط انجام دهید 
سازندگان  استریلیزاسیون  پارامترهای  از  و 

تجهیزات پزشکی پیروی کنید.

⯇ مجموعه ها را مورد استفاده قرار دهید.

⯇ مجموعه ها را به طور منظم بررسی کنید تا 
از باال نرفتن تدریجی وزن مطمئن شوید )4(.

شکل 1. وزن کردن قاب پیچیده شده

   کاربرد عملی

برای  را  کیلوگرم   11 وزن  حداکثر   •
محافظت از سالمت کارکنان خود و 
مورد  در  زمان خشک شدن  کاهش 
وسیله ی نگهدارنده، ابزار و هر گونه 
اعمال  بسته بندی  یا  جانبی  لوازم 

کنید.

  سازگاری سیستم های بسته بندی
انواع  تمام  با  بسته بندی  سیستم های  تمامی 
نیستند.  سازگار  استریلیزاسیون  فرآیندهای 
سیستم های بسته بندی به عنوان نوعی وسیله ی 
پزشکی گروه II تعریف شده توسط FDA باید 
و همچنین روش  نظر خود  مورد  اهداف  برای 

استریلیزاسیون مورد استفاده، پاکسازی شوند.

■ بخار

مواردی  تأثیر  تحت  بخار  با  استریلیزاسیون 
مواد  نوع  ارتفاع،  موجود،  رطوبت  میزان  مانند 
بسته بندی، محتویات آن، اندازه و پیکربندی بار، 
اندازه، وزن و چگالی بسته یا ظرف، و پارامترهای 
چرخه ی استریلیزاسیون قرار می گیرد. پیروی از 
برای هر نوع  دستورالعمل های مکتوب سازنده 
دستگاه  در  استفاده  مورد  بسته بندی  سیستم 

استریالیزر بخار بسیار مهم است.

)EO( اتیلن اکساید ■

 ،EO استریلیزاسیون  از  استفاده  هنگام 
 ،EO به  نسبت  باید  بسته بندی  سیستم های 
رطوبت و هوا نفوذپذیر باشند، امکان تهویه ی 
گاز را فراهم سازند، از مواد توصیه شده توسط 
استریل کننده  ماده ی  و  استریالیزر  سازنده ی 
ساخته شده باشند و با فرآیند استریلیزاسیون 
EO سازگار باشند. بسته های الیه ای، لفاف های 
بافته و غیر بافته و برخی از سیستم های ظروف 

سخت نسبت به EO نفوذپذیر هستند )2(.

■ پالسمای گاز پراکسید هیدروژن

مورد  استریلیزاسیون  بسته بندی  سیستم های 
استریلیزاسیون  تحت  بسته های  برای  استفاده 

اجازه  باید  هیدروژن  پراکسید  گاز  پالسمای 
به  هیدروژن  پراکسید  بخار  فاز  تا  دهند 
سازگار  فرآیند  با  کند،  نفوذ  بسته بندی  مواد 
باشند.  شده  توصیه  سازنده  توسط  و  باشند 
سازنده ی  مکتوب  دستورالعمل های  باید 
از  کرد.  رعایت  را  استریالیزر  و  بسته بندی 
گاز  پالسمای  با  سلولزی  محصوالت  که  آنجا 
نیستند، بسته های  پراکسید هیدروژن سازگار 
استریالیزرها  این  در  استفاده  مورد  الیه ای 
از  باید  تنها  شوند.  ساخته  پالستیک  از  باید 
سیستم های ظرف سازگار تأیید شده برای این 

برنامه استفاده کرد )2(.

■  ازن

استریلیزاسیون  برای  استفاده  مورد  بسته های 
با ازن باید اجازه دهند که ازن در مواد بسته 
توسط  و  باشند  سازگار  فرآیند  با  کند،  نفوذ 
دستورالعمل های  باید  شوند.  توصیه  سازنده 
در  استریالیزر  و  بسته بندی  سازنده ی  کتبی 
مورد روش استفاده را رعایت کرد. بسته بندی 
بدون  بافته ی  غیر  مواد  شامل  ازن  با  سازگار 
ظروف  و  پالستیکی  کیسه های  پوشش، 
و  بازار  در  موجود  شده ی  آلومینیومی  آنودایز 
استفاده کننده از فیلترهای یکبار مصرف غیر 

سلولزی است )2(.

    کاربرد عملی

را  بسته بندی  سیستم  نوعی   •
برای   FDA توسط  که  کنید  انتخاب 
استریلیزاسیون مورد  و روش  هدف 

استفاده ی شما تایید شده باشد.

 انواع سیستم های بسته بندی موجود
استریلیزاسیون  ظروف  سیستم های   ■

سخت

استفاده ی  قابل  و  سخت  ظروف  سیستم های 
و  نقل  و  حمل  بسته بندی،  برای  مجدد 
حین  قبل،  در  جراحی  ابزارهای  ذخیره سازی 
و پس از استریلیزاسیون استفاده می شوند. این 
ظروف استریلیزاسیون بسته و مجزا از فیلترها 
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استفاده  مانع  سیستم  عنوان  به  دریچه ها  یا 
و ورود و خروج  امکان خروج هوا  تا  می کنند 
فراهم  را  ظرف  از  کننده  ضدعفونی  ماده ی 
سازند. ساختارهای جعبه مانند قابل استفاده ی 
عمل  میکروبی  مانع  نوعی  عنوان  به  مجدد 
می کنند و باید دارای آب بندی ضد دستکاری 

باشند.

سبدهای  دارای  سخت  ظرف  سیستم های 
و  دارند  مختلفی  اندازه های  هستند،  داخلی 
منفذدار  یا  یکپارچه  کف  دارای  است  ممکن 
سازنده ی  کتبی  توصیه های  باید  باشند. 
چرخه ی  پارامترهای  مورد  در  ظروف 
کلی،  به طور  کرد.  رعایت  را  استریلیزاسیون 
در  باید  تنها  یکپارچه  کف  دارای  ظروف 
کننده  استفاده  بخار  استریالیزر  دستگاه های 
استفاده  هوا  دینامیکی  حذف  چرخه های  از 
منفذدار  کف  دارای  ظروف  می توان  شوند. 
حذف  طریق  از  بخار  استریلیزاسیون  با  را 
برخی  کرد.  استریل  جاذبه  یا  هوا  دینامیک 
استریلیزاسیون  در  استفاده  برای  ظروف  از 
پراکسید  گاز  پالسمای  اکساید،  اتیلن  با 
سریع  استریلیزاسیون  و  ازون  هیدروژن، 
کف  دارای  ظروف  از  می توان  شده اند.  تایید 
یکپارچه برای حمل و نقل ابزارهای مرطوب 

آلوده نیز استفاده کرد.

.

شکل 2. کانتینر با کف یکپارچه

■ پیش سرهم سازی6

باید جعبه و درب سیستم ظرف را قبل از قرار 
عدم  از  تا  کرد  بررسی  سینی  در  اقالم  دادن 
وجود ترک یا فرورفتگی در کل ظرف و باال و 
پایین آن مطمئن شد. واشرها باید انعطاف پذیر 
بدون هر گونه شکستگی  ایمن  به طور  و  بوده 
به  باید  بریدگی بسته شوند. مکانیسم قفل  یا 

درستی کار کند.

6.  Pre-assembly

تمام اجزای ظرف )باال، پایین، مکانیسم های 
ایمن سازی  مکانیسم های  فیلتر،  یا  دریچه 
به طور  واحد  یک  عنوان  به  باید  قفل(  یا 
بودن  استریل  حفظ  برای  کنند.  عمل  موثر 
کنند  کار  یکدیگر  با  اجزا  این  که  است  الزم 
حذف  و  نفوذ  تسهیل  هوا،  خروج  امکان  تا 
ماده ی استریل کننده و جلوگیری از آلودگی 

را فراهم سازند.

و  دریچه ها  فیلتر،  نگهدارنده ی  مکانیسم های 
بست ها مانند پیچ   و پرچ باید محکم بوده و شل 
نباشند. در صورت شل بودن فیلتر یا دریچه، 
می رود.  سوال  زیر  محتویات  بودن  استریل 
از ظرف رضایت بخش  در صورتی که قسمتی 
یا  تعمیر  نباشد،  عملکردی  نقص  از  عاری  یا 

تعویض ظرف ضروری است.

■ سرهم سازی

در  ابزارها  تمامی  قرارگیری  از  اطمینان  برای 
معرض عوامل ضدعفونی کننده الزم است که 
اندازه  به   در ظرف  داده شده  قرار  سبد)های( 
ای بزرگ باشند که توزیع یکنواخت جرم فلزی 

ابزار را ممکن سازند.

تنها باید از مواد فیلتری استفاده کرد که موثر 
بودن آن ها در سیستم ظرفی خاص، آزمایش 
از  استفاده  صورت  در  است.  شده  مستند  و 
نوبت  هر  در  باید  مصرف  یکبار  فیلترهای 
استریل کردن ظرف از یک فیلتر جدید استفاده 
کرد. در صورت استفاده از فیلترهای مکانیکی 
ممکن است الزم باشد که کارآیی آن ها به شکل 
بررسی شود.  استفاده  بار  هر  از  قبل  یا  روزانه 

دستورالعمل های سازنده را دنبال کنید.

■ انباشته سازی داخلی

انباشته سازی  ظرف،  تولیدکنندگان  از  برخی 
وسیله ی  یک  در  الیه  چند  یا  دو  داخلی 

ANSI/ طبق  بر  کرده اند.  تأیید  را  نگهدارنده 
انباشته سازی   ،AAMI ST77:2006 4.3.4.1

داخلی:

سینی های  انباشته سازی  به  نیاز  صورت  »در 
باید  نگهدارنده  وسیله ی  داخل  در  سازمان دهی 
که  استریلیزاسیونی  روش  هر  برای  را  زیر  موارد 
انباشته سازی برای آن توصیه شده است رعایت کرد:

در  شده  انباشته  اقالم  حذف  سهولت  الف( 

وسیله ی نگهدارنده؛

وسیله ی  درون  محتویات  چگالی  حداکثر  ب( 
نگهدارنده برای استریلیزاسیون و خشک کردن 

مناسب؛

ج( سوراخ های کافی برای نفوذ ماده ی استریل 
کننده، تخلیه ی ماده ی استریل کننده، خشک 

کردن، و در صورت لزوم، هوادهی؛

د( پایداری اقالم انباشته شده در حین حمل و 
نقل و جابجایی؛

ه( نتیجه ی خشک )مراجعه به اصل مقاله(؛

سراسر  در  استریلیزاسیون  به  دستیابی  و( 
انباشته  سازماندهی  سینی های  الیه های 
شده و لوازم جانبی توصیه شده )مانند نمد، 
نگهدارنده.  وسیله ی  داخل  در  نگهدارنده( 
لوازم  از  یک  هر  سازگاری  عدم  صورت  در 
باید  استریلیزاسیون  خاص  روش  با  جانبی 
استفاده  دستورالعمل  در  ناسازگاری  این 

مشخص شود.«

باید  سینی ها  داخلی  انباشته سازی  در صورت 
یک اندیکاتور شیمیایی / یکپارچه ساز )CI( در 
هر الیه در ناحیه ی سینی یا سیستم ظرف به 
میزان دسترسی  پایین ترین  با  ناحیه ی  عنوان 
داده  قرار  استریل  کننده  ماده ی  نفوذ  برای 
برای   AORN پیشنهادی  روش های  شود. 
بسته بندی  سیستم های  از  استفاده  و  انتخاب 
توصیه می  کنند که دو اندیکاتور / یکپارچه ساز 
سطح  هر  مخالف  گوشه های  در  شیمیایی 

سینی قرار بگیرند )2(.

شکل 3. درب یا قفل 

■ درب آشکارساز دستکاری

درب  نوعی  به  استریلیزاسیون خوددار  ظروف 
آشکارساز دستکاری )معموال قفلی پالستیکی( 
نیاز دارند تا تأییدیه بصری مبنی بر باز نشدن 
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استفاده  زمان  تا  استریلیزاسیون  از  پس  ظرف 
درب  سیستم  دهد.  قرار  کاربر  اختیار  در  را 
آشکارساز دستکاری باید به راحتی و به شکل 

ایمن برداشته شود )5(.

■ بالفاصله قبل از استفاده

ظرف باید قبل از باز شدن از نظر ظاهر مناسب 
شیمیایی  اندیکاتورهای  و  دریچه ها  یا  فیلترها 
خارجی و یکپارچگی فیزیکی ظروف بیرونی و 

دستگاه های آشکارساز دستکاری بررسی شود.

برای حفظ  توصیه شده ی  اساس شیوه های  بر 
ناحیه ی استریل در AORN سال 2007:

سطحی  روی  باید  سخت  ظرف  »سیستم های 
جداگانه باز شوند. اندیکاتور خارجی باید از نظر 
را  قفل ها  باید  شود.  تأیید  مناسب  رنگ  تغییر 
تا  کرد  بررسی  امنیت  نظر  از  استفاده  از  قبل 
از عدم نقص آب بندی ظروف اطمینان حاصل 
کننده ی  باز  فرد  سمت  به  باید  درب  شود. 
ظرف و دور از ظرف بلند شود. فیلتر باید طبق 
و  بررسی  سازنده  مکتوب  دستورالعمل های 

تعویض شود.«

و  درب  بین  تماسی  هیچ  که  بود  مراقب  باید 
لبه ی داخلی محتویات استریل یا هر قسمتی از 

داخل ظرف وجود نداشته باشد.

فرد  که  است  الزم  ابزار  سبد  برداشتن  از  قبل 
دارای لباس جراحی، اندیکاتور)های( شیمیایی 
داخلی را از نظر تغییر مناسب بررسی کند. فرد 
خارجی  سطوح  میز،  با  تماس  هرگونه  از  باید 

ظرف و لبه ی باالیی ظرف خودداری کند.

قبل از قرار دادن سبد ابزار در محیط استریل 
ظاهر  نظر  از  بصری  شکل  به  ظرف  کف  باید 
بررسی  دریچه  سرهم بندی  یا  فیلتر  مناسب 
شود؛ و ابزارها، سبد و کف ظرف از نظر رطوبت 

مورد بررسی قرار گیرند.

■ پاکسازی

استریلیزاسیون  برای  بیولوژیکال  بار  کاهش 
باید  است. سیستم های ظروف سخت  ضروری 
توصیه های  اساس  بر  استفاده  بار  هر  از  پس 
و  پاکسازی  شوند.  تمیز  سازنده  مکتوب 
استریلیزاسیون  ظروف  سیستم های  ضدعفونی 
ضدعفونی  و  پاکسازی  اندازه ی  به   سخت 

طول  در  است.  مهم  آلوده   / کثیف  محتویات 
پاکسازی معمول باید ظرف را از نظر سایش و 

تنش مکانیکی بررسی کرد.

فیلترهای  دارای  ظرف  سیستم  که  صورتی  در 
فیلتر  نگهدارنده های  باید  باشد  جابجایی  قابل 
جدا  فیلتر  تا  برداشت  را  نگهدارنده(  )صفحات 
فیلتر  بودن  مصرف  یکبار  صورت  در  شود. 
قابل  فیلترهای  شود.  ریخته  دور  آن  کل  باید 
دستورالعمل  طبق  باید  مجدد  استفاده ی 

سازنده، جدا، تمیز و تعویض شوند.

شکل 4. بسته بندی دوتایی متوالی: تا کردن پاکت

شکل 6. بسته بندی دوتایی هم زمان: تا کردن پاکت

می توان اکثر سیستم های ظروف را در تجهیزات 
روش  کرد.  عفونی  ضد  و  تمیز  مکانیکی، 

سازنده ی  دستورالعمل  به  انتخابی  پاکسازی 
ظرف بستگی دارد. اگر ظروف دارای بست های 
سازنده  دستورالعمل های  باید  باشند  دریچه ای 
و  برداشت، جداسازی  و روش  در مورد دفعات 

پاکسازی را رعایت کرد.

   کاربرد عملی

ظروف  سازنده ی  دستورالعمل های   •
پیش سرهم سازی،  مورد  در  سخت 
داخلی،  انباشته سازی  سرهم سازی، 
دستکاری،  آشکارساز  بست های 
را  پاکسازی  و  کردن  باز  نحوه ی 

رعایت کنید.

  مواد بسته بندی )لفاف ها(
برای  استفاده   مورد  استریل سازی  لفاف های 
هستند:  نوع  دو  استریلیزاسیون  بسته بندی 
از  مصرف  یکبار  بافته ی  غیر  پارچه های   )1
فشار  با  که  مصنوعی  یا  طبیعی  الیاف  جنس 
تا ورقه های پارچه  به یکدیگر متصل می شوند 
قابل  بافته ی  منسوجات   )2 دهند؛  تشکیل  را 
و/یا  طبیعی  مواد  جنس  از  مجدد  استفاده ی 
آب  دفع  برای  مواد  این  از  برخی  مصنوعی. 

فرآوری می شوند )1(.

مواد  فاقد  باید  مجدد  استفاده ی  قابل  مواد 
شیمیایی  مواد  سایر  یا  کننده  سفید  شوینده، 
ماده ی  با  می توانند  مواد  این  زیرا  باشند، 
استریل کننده واکنش داده و باعث تغییر رنگ 
شوند  بسته  محتویات  بر  نامطلوب  تأثیر  و/یا 
بافته ی قابل  )1(. لفاف های از جنس پارچه ی 
استفاده ی مجدد باید از طریق شسشتو در بین 
هر استفاده تحت آب رسانی مجدد قرار بگیرند. 
پارچه ها،  مجدد  شستشوی  عدم  صورت  در 
که  دارد  وجود  حد  از  بیش  گرمای  احتمال 
استریلیزاسیون  به  دستیابی  توانایی  می تواند 

را محدود کند.

باید  مجدد  استفاده ی  قابل  منسوجات  تمام 
قبل از استفاده، کرک زدایی شوند. پارچه های 
نساجی باید قبل از هر بار استفاده روی میزی 
نقص  گونه  هر  وجود  نظر  از  مناسب  نور  با 
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شوند،  دوخته  نباید  پارگی ها  شوند.  بررسی 
تعداد سوراخ های  افزایش  باعث  امر  این  زیرا 
با  باید در هر دو طرف  ماده می شود. عیوب 
به  و  شده  داده  جوش  وصله ی  از  استفاده 

کمک حرارت تعمیر شوند )2(.

تمام مواد بسته بندی باید حداقل دو ساعت قبل 
تا 73 درجه ی  اتاق )68  از استفاده در دمای 
و  سانتی گراد(  درجه ی   23 تا   20  / فارنهایت 
در رطوبت نسبی 30 تا 60 درصد قرار بگیرند. 
بافته،  مواد  میزان رطوبت  و  اتاق  حفظ دمای 
فراهم  را  کننده  استریل  ماده ی  نفوذ  امکان 
می سازد و از گرم شدن بیش از حد در طول 
فرآیند استریلیزاسیون جلوگیری می کند )2(.

»مواد بسته بندی یکبار مصرف باید برای یک 
مواد  شوند.  استفاده  استریلیزاسیون  چرخه ی 
بسته بندی یکبار مصرف باید پس از باز کردن 

دور ریخته شوند.« )2(

■ پیش سرهم سازی

مواد بسته بندی باید به طور منظم از نظر وجود 
هر گونه سوراخ، نقص و مواد اضافی نامناسب 
بررسی شوند. لفاف ها در اندازه ها و درجه های 
استفاده  می شوند.  عرضه  مختلف  )استحکام( 
از اندازه ی لفاف مناسب مهم است. لفاف باید 
و  وزن  تا  باشد  کافی  درجه ی  و  اندازه  دارای 
پیکربندی دستگاه پزشکی در حال بسته بندی 
را به طور یکسان پوشش دهد و تحمل کند. در 
صورت بزرگ بودن بیش از حد لفاف، پیچیدن 
بود.  خواهد  دشوار  آن  آسپتیک  کردن  باز  و 
برای  لفاف  کافی  استحکام  عدم  صورت  در 
وزن یا طراحی اقالم ممکن است که در حین 

جابجایی پاره شود.

تأسیسات باید با استفاده از توصیه های کتبی 
را  رویه هایی  و  خط مشی ها  تولیدکنندگان، 
توسعه  بسته بندی  تکنیک های  تمام  برای 
استاندارد  باید  بسته بندی  رویه های  دهند. 
شوند. برای کاهش سردرگمی  کاربر نهایی باید 
بسته های مشابه را هر بار در لفافی با اندازه ی 

مشابه پیچید.

■ سرهم سازی

هنگام استفاده از لفاف های قابل استفاده ی مجدد 
یا یکبار مصرف باید بسته بندی را به شکل محکم، 

می تواند  بودن  شل  بست.  سفت  چندان  نه  اما 
باعث ایجاد نقاطی در پایین شود که میعانات را 
جمع می کنند؛ سفت بسته شدن بیش از حد نیز 

می تواند به کشیده شدن منجر شود.

می توان بسته ها را با روش تا کردن پاکتی یا 
تا کردن مربعی متوالی )شکل 4 در صفحه ی 
 )90 صفحه ی  در   6 )شکل  هم زمان  یا   )90

بسته بندی کرد.

هنگام بسته بندی متوالی، وسایل دو بار پیچیده 
دیگر  بسته ی  داخل  در  بسته  و یک  می شوند 
هم زمان  شدن  پیچیده  هنگام  می شود.  ایجاد 
این  اما  پیچیده می شود،  بار  بسته یک  بسته، 
مصنوعی  بافته ی  غیر  ماده ی  نوعی  با  کار 
دوالیه ای خاص و جوش داده شده در طرفین 

صورت می گیرد.

■ کاهش احتمال پارگی

یا  حوله  دادن  قرار  روش  از  که  است  بهتر 
پیچیده  شدن  حال  در  دستگاه  زیر  در  فوم 
اقالم  یا  بزرگتر  دستگاه های  از  برخی  برای 
 5 )شکل  کرد  استفاده  تیز  گوشه های  دارای 
را  »بالشتک«  نوعی  امر  این   .)92 صفحه ی 
برای کمک به جلوگیری از پارگی بسته بندی 
که  شود  مطمئن  باید  کاربر  می کند.  ایجاد 
مورد  استریلیزاسیون  نوع  با  »بالشتک« 

استفاده سازگار است.

هستند  دیگری  وسیله ی  انتقال  سینی های 
کمک  پوشش  یکپارچگی  از  محافظت  به  که 
دارای  پالستیکی  سینی های  این  می کنند. 
احتمال  کاهش  به  می توانند  خاص  طراحی 
دستی ها  چرخ  در  انتقال  از  ناشی  پارگی 
کمک کنند. می توان بسته ها را قبل یا بعد از 

استریلیزاسیون روی سینی ها قرار داد.

شکل 7. سینی های انتقال

■ بستن بسته های پیچیده شده

بسته ی استریلیزاسیون باید پس از سرهم بندی 
استفاده  مورد  بست  رایج ترین  شود.  محکم 
دستگاه ها  است.  اندیکاتور  نوار  بسته ها،  برای 
باید تضمین کنند که بسته در کنار هم باقی 
را  نفوذ ماده ی استریل کننده  امکان  می ماند، 
فراهم می سازد و جلوگیری از انقباض بسته و 

حفظ یکپارچگی بسته را فراهم می کند.

اندیکاتور  نوار  جز  )به  نوار  از  نباید 
سنجاق های  همچنین  و  استریلیزاسیون( 
سایر  یا  منگنه ها  کاغذ،  گیره های  ایمنی، 
استفاده  بسته ها  برای محکم کردن  تیز  اشیاء 
شود. نوارهای االستومر که به طور خاص برای 
در  تنها  شده اند،  طراحی  استریل  بسته بندی 
صورتی به عنوان بست های خارجی قابل قبول 
توسط  صراحتاً  آن ها  از  استفاده  که  هستند 
سازنده ی لفاف توصیه شده باشد و دقت کافی 
برای انتخاب اندازه ی مناسب )نسبت به طول 
نوار االستومر  تا  بگیرد  و عرض بسته( صورت 
به خوبی جا بیفتد و در عین حال، بسته بندی 
اثر  ایجاد  مثال،  عنوان  )به  نکند  منقبض  را 
»ساعت شنی«( یا باعث ایجاد چین و چروک 

یا تاخوردگی بیش از حد در بسته نشود.«

    کاربرد عملی

و  شـده  توصیـه  روش هـای  از   •
دسـتورالعمل های سـازنده در مورد 
سرهم سـازی،  پیش سرهم سـازی، 
کاهـش احتمـال پارگـی و بسـتن 
شـده  لفاف پیچـی  بسـته های 

پیـروی کنیـد.

 بسته های الیه ای
پالستیکی  یا  کاغذی   - پالستیکی  کیسه های 
دارای  و  کوچک  اقالم  بسته بندی  برای  اغلب 
یا  سوزن گیر  دو  یا  یک  )مانند  سبک  وزن 
رترکتور کوچک( استفاده می شوند. یک طرف 
است  از جنس پالستیک شفاف  بسته  الیه ای 
در  اقالم  مشاهده ی  ضرورت  مواقع  در  که 
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پیش از زمان باز شدن حائز اهمیت می باشد. 
کیسه ها برای وسایل سنگین یا حجیم توصیه 
نمی شوند، زیرا ممکن است آب بندی آن ها باز 

شود )3(.

رول هـای  و  الیـه ای  کیسـه های  امـروزه 
بسـته ی الیـه ای بـا اندازه هـای مختلـف )که 
می تـوان آن هـا را بـه  انـدازه ی مـورد نظـر 
بـرش داد( در بـازار وجـود دارنـد. انتخـاب 
انـدازه و کاربـرد صحیـح کیسـه مهم اسـت. 
در صـورت تنـگ بـودن بیـش از حد کیسـه 
ممکن اسـت آب بندی باز شـود و در صورت 
شـل بـودن بیـش از حد آن، وسـایل حرکت 
می کننـد و ایـن امـر می توانـد باعـث فشـار 
بـر آب بنـدی تـا حـد پـاره شـدن آن شـود. 
انـدازه ی مناسـب امـکان حـذف کافـی هوا، 
نفـوذ بخـار و خشـک شـدن را نیـز فراهـم 

.)3( می سـازد 

دارای  الیـه ای  کیسـه های  از  برخـی 
آب بنـدی هسـتند، بـه این معنی کـه نواری 
چسـبنده دارنـد که پس از قـرار دادن اقالم 
تـا می شـود و آب بنـدی  در داخـل کیسـه 
از  برخـی  مـورد  در  می دهـد.  تشـکیل  را 
آن هـا بـه دسـتگاه مخصوصـی نیـاز اسـت 
کـه بـا اعمـال فشـار و گرما توسـط حرارت، 
آب بنـدی شـده و دو سـطح را بـه یکدیگـر 
آب بنـدی  سیسـتم  تـا  می کنـد  متصـل 
شـود  مطمئـن  بایـد  کاربـر  شـود.  ایجـاد 
یـا شـکافی در آب بنـدی  کـه هیـچ چیـن 
وجـود نـدارد، زیـرا ایـن مـوارد می توانند به 
میکروارگانیسـم ها اجـازه دهنـد تا به بسـته 

داخـل شـده و آن را آلـوده کننـد.

این  مگر  است،  کافی  الیه ای  کیسه ی  یک 
یا  باشد  شیء  یک  از  بیش  حاوی  بسته  که 
تنها یک  با  به صورت آسپتیک  باز شدن آن 
بسته ی پوسته ای دشوار باشد )به عنوان مثال، 

اقالم بسیار کوچک(.

دوتایـی  بسـته بندی  بـه  نیـاز  صـورت  »در 
کاال بایـد از دو کیسـه ی بـا انـدازه ی متوالـی 
داخلـی  کیسـه ی  )یعنـی  شـود  اسـتفاده 
در  شـدن  تـا  بـدون  بایـد  شـده  آب بنـدی 
داخـل کیسـه ی دیگر قـرار بگیرد(. کیسـه ها 
بایـد بـه هنـگام سـرهم بندی بـه نحـوی قرار 
بگیرنـد که پالسـتیک کیسـه ی داخلـی رو به 
پالسـتیک کیسـه ی بیرونی باشـد. شکل 8 را 

ببینیـد.

کیسه های  با  تکی  بسته بندی  از  نمونه ای   .8 شکل 
کاغذی - پالستیکی

ابزارها در کیسه های پالستیکی  توجه: جهت 
- کاغذی باید بر اساس خط مشی و رویه های 

مرکز مراقبت های بهداشتی باشد.

   کاربرد عملی

و  شده  توصیه  روش های  از   •
مورد  در  سازنده  دستورالعمل های 
نحوه ی استفاده از کیسه های الیه ای 

تبعیت کنید.

کیسه های  از  استفاده  هنگام  در   •
دوالیه، کیسه ی پوسته ای داخلی باید 
خارجی  کیسه ی  در  شدن  تا  بدون 
که  بگیرد  قرار  نحوی  به  و  شود  جا 
به  رو  داخلی  کیسه ی  پالستیک 

پالستیک کیسه ی بیرونی باشد.

  وسایل سازماندهی
از  سینی ها  یا  ظروف  داخل  در  اوقات  گاهی 
وسایل سازمان دهی برای کمک به نگهداشتن 
اقالم در کنار یکدیگر استفاده می شود )شکل 
9(. این وسایل به عنوان محافظ برای وسایل 

تیز و/یا کوچک نیز استفاده می شوند.

شکل 9. وسایل نگهدارنده

ظروف  و  کوچک  سبد  نوع  از  جانبی  لوازم 
صورتی  در  باید  تنها  درب  یا  روکش  دارای 
و  طراحی  هدف  این  برای  که  شوند  استفاده 
آزمایش شده باشند. کاربر مسئولیت آزمایش 
و خشک  استریلیزاسیون  اثربخشی  ارزیابی  و 
بر  را  کردن وسایل سازمان دهنده ی محافظ 
عهده دارد. توصیه های خاص سازنده ی وسایل 
اطالعات  برای  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  باید 
باال  در  محصول«  »تست  بخش  به  بیشتر 

مراجعه کنید.

:AAMI و AORN بر اساس نظر

در  نباید  پالستیکی   - کاغذی  کیسه های 
وسایل  یا  شده  لفاف پیچی  مجموعه های 
نگهدارنده استفاده شوند، زیرا نمی توان کیسه ها 
را برای اطمینان از خروج کافی هوا، تماس با 
مواد استریل کننده و خشک شدن مناسب در 
جای خود قرار داد. عمل محصور کردن ابزارها 
در کیسه های کاغذی - پالستیکی و گنجاندن 
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متعاقب آن ها در مجموعه های لفاف پیچی شده 
سازندگان  توسط  شده  بسته بندی  ظروف  یا 
بسته بندی و ظروف به عنوان روشی مناسب و 

کارآمد تایید نشده است )2(.«

گزینه های دیگر برای وسایل نگهدارنده شامل 
یا  فوم  تمامی کیسه های کاغذی )شکل 10(، 
مواد بافته شده ی طراحی و آزمایش شده برای 

این منظور هستند.

شکل 10. کیسه های استریلیزاسیون کاغذی

به منظور بررسی تماس کافی ماده ی استریل 
 CI یک  باید  سرهم بندی  دنبال  به  کننده 
وسیله ی  هر  داخل  در  شیمیایی(  )اندیکاتور 

سازماندهی در مجموعه ابزار قرار داده شود.

    کاربرد عملی

و  شده  توصیه  روش های  از   •
مورد  در  سازنده  دستورالعمل های 
نحوه ی استفاده از کیسه های الیه ای 

تبعیت کنید.

کاغذی  الیه ای  کیسه های  هرگز   •
وسیله ی  داخل  در  را  پالستیکی   -
امکان  زیرا  ندهید،  قرار  نگهدارنده 
با  تماس  هوا،  خروج  از  اطمینان 
خشک  و  کننده  استریل  ماده ی 
شدن کافی وجود ندارد. این امر در 
پالستیکی  الیه ای  کیسه های  مورد 

نیز صادق است.

کننده ی  یکپارچه   / اندیکاتور    
شیمیایی

شیمیایی  کننده های  یکپارچه    / اندیکاتور ها 
فرآیند  مختص  باید  خارجی  و  داخلی 
کاربر  باشند.  استفاده  مورد  استریلیزاسیون 
باشد  آگاه  موضوع  این  به  نسبت  باید  نهایی 
ویژگی های  خصوص  در  خود  شایستگی  و 

عملکرد محصوالت نظارتی را نشان دهد )3(.

■ CI های داخلی

کننده ی  یکپارچه   / اندیکاتور  یک  حداقل 
باید در هر بسته ی لفاف پیچی شده  شیمیایی 
استفاده شود. CI می تواند از کالس 3 )اندیکاتور 
تک پارامتری(، گروه 4 )اندیکاتور چند متغیره( 
یا گروه 5 )اندیکاتور یکپارچه( باشد. بر اساس 
اطالعات   5 و   4 گروه  CIهای   ،AAMI ST79
ارائه   3 گروه  CIهای  به  نسبت  را  بیشتری 

می دهند )که تنها دما را اندازه گیری می کند(.

CI باید در ناحیه ای از بسته بندی قرار گیرد که به 
کمترین میزان در دسترس نفوذ مواد ضدعفونی 
کننده و حذف هوا قرار دارد. این ناحیه می تواند 
باشد.  آن  جز  جایی  یا  بسته  هندسی  مرکز 
ظروف  فیلترهای  از  دور  ناحیه ی  و  گوشه ها 
سخت محتمل ترین محل قرارگیری حفره های 
برای  چالش  بزرگترین  بنابراین،  و  هستند  هوا 
CI می باشند. بنابراین دو CI را قرار دهید )یکی 
در هر یک از دو گوشه ی مخالف سبد داخلی(. 
یا  در ظروف سخت  چندگانه  مورد سطوح  در 
را   CI یک  باید  شده  لفاف پیچی  مجموعه های 
در هر سطح از مجموعه در گوشه های مخالف 
 CI قرار داد. کاربران نهایی باید با نحوه ی تفسیر
آشنا باشند و در صورت عدم دستیابی به نقطه ی 
پایانی، از بسته استفاده نکنند. سایر بسته های 
بودن  دسترس  در  زمان  تا  باید  بار  در  موجود 
نتایج BI و بررسی سایر اندیکاتورها در صورت 

عدم اجرای BI قرنطینه شوند.

■ CI های خارجی

باید یک اندیکاتور شیمیایی خارجی طبقه بندی 
شده در گروه 1 به هر بسته الصاق شود، مگر 
هدف  باشد.  مشاهده  قابل  داخلی    CI که  این 
پردازش  دستگاه های  بین  تمایز  خارجی   CI
شده و پردازش نشده است. اندیکاتور شیمیایی 

مرکز  هر  خط مشی  طبق  بر  می تواند  خارجی 
کارت  بسته،  روی  بر  بهداشتی  مراقبت های 
یا  فیلتر  دستکاری،  ضد  قفل های  شناسایی، 
اندیکاتور  باشد.  داشته  قرار  دیگری  جای  هر 
استفاده  از  قبل  و  استریلیزاسیون  از  باید پس 
بررسی شود تا از قرار گرفتن بسته و محتویات 
آن در معرض فرآیند استریلیزاسیون اطمینان 

حاصل شود.

   کاربرد عملی

• CI های داخلی را در داخل هر بسته 
بیشترین  کننده ی  ایجاد  مناطق  در 
مواد  نفوذ  و  هوا  حذف  برای  چالش 

استریل کننده قرار دهید.

• یک CI  خارجی را در قسمت بیرونی 
  CI هر بسته قرار دهید، مگر این که

داخلی قابل مشاهده باشد.

• در صورتی که CI  خارجی یا داخلی به 
نقطه ی پایان قابل قبول خود نرسیده 

است، از بسته استفاده نکنید.

  برگه های شمارش
برگه های شمارش ابزار نباید داخل مجموعه های 
ابزارهای  مجموعه  یا  شده  لفاف پیچی  ابزار 
انواع  معموالً  شوند.  داده  قرار  بسته بندی شده 
مختلف کاغذ کپی )نه کاغذ درجه ی پزشکی( 
و تونرها برای چاپ برگه های شمارش استفاده 
می شوند. در حال حاضر، هیچ تحقیقی در مورد 
تأثیر کاغذ کپی یا تونر بر فرآیند استریلیزاسیون 
به  توجه  با  تونر  جوهر  و  کاغذ  ندارد.  وجود 
این  ساخت  در  استفاده  مورد  شیمیایی  مواد 
محصوالت می توانند با خطر واکنش برای برخی 

از بیماران حساس همراه باشند.

یکی از گزینه ها وصل کردن برگه های شمارش 
یا  ظرف  بیرونی  قسمت  به  ابزار  موجودی 
و  کردن  تا  است.  شده  لفاف پیچی  بسته ی 
چسباندن برگه ی شمارش به دسته ی ظرف یا 
چسباندن آن به بسته بندی یکی از روش های 
قابل قبول برای اطمینان از باقی ماندن برگه ی 

شمارش در بسته است.
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    کاربرد عملی

• برای جلوگیری از تماس بیمار با کاغذ 
یا جوهر تونر که می تواند باعث ایجاد 
شود،  حساس  بیماران  در  واکنش 
برگه های شمارش را در داخل مجموعه 
مجموعه  یا  شده  لفاف پیچی  ابزار 
ابزارهای بسته بندی شده قرار ندهید.

  برچسب گذاری بسته ها
سیستم های بسته بندی باید با شرح محتویات 
بسته، هویت شخص سرهم  کننده ی بسته بندی 
و شماره کنترل شناسایی برچسب گذاری شوند. 
بسته ها باید برای کاهش سردرگمی، قبل از قرار 
دادن در استریالیزر برچسب گذاری شوند )2(. 

اندیکاتورهای  )یعنی  بسته ها  برچسب های 
برچسب های  محصول،  شناسایی  فرآیند، 
مراحل  تمام  در  باید  انقضا(  تاریخ  اندیکاتور 
به  محکمی  به  توزیع  و  ذخیره سازی  پردازش، 
استفاده  صورت  در  باشند.  متصل  بسته بندی 
بسته های  برای عالمت گذاری  اندیکاتور  قلم  از 
یا  اندیکاتور  نوار  روی  باید  اطالعات  جراحی، 
برچسب چسبیده به بسته نوشته شوند. قلم های 
عالمت گذاری تنها باید روی قسمت پالستیکی 

کیسه های پوسته ای استفاده شوند )2(.

لفاف  یا  کیسه  کاغذی  سمت  روی  »نوشتن 
به  آسیب  باعث  می تواند  بافته(  غیر  یا  )بافته 
بسته شود )که ممکن است قابل توجه نباشد( 

و در نتیجه محافظت مانع را به خطر بیندازد.«

برای جلوگیری از رسوب سموم بر روی بسته ها 
خودکارهای  در  موجود  جوهر  باید  ابزارها  یا 

عالمت گذاری غیرسمی  باشد.

جواب  در  استریل  پردازش  متخصصان 
برای  استفاده  مورد  اقالم  به  مربوط  پرسش 
که  گفت  خواهند  بسته بندی  برچسب گذاری 
استفاده  رنگ  سیاه  نمدی  نوک  اندیکاتور  از  
می کنند. تا جایی که می دانیم، تنها اندیکاتور 
گرما  تحمل  برای  شده  آزمایش  نمدی  نوک 
شیمیایی  مواد  همچنین  و  شدید  بخار  و 
 Industrial« فرآوری،  پاک کننده های  و 
ریز  نوک  به شکل  قلم  این  است.   »Sharpie
)شماره کاال 13601( یا فوق العاده ریز )شماره 
کاال مورد 13801( موجود است. در بسته بندی 
این قلم به یکی از کاربردهای خاص آن برای 

استریلیزاسیون مانند اتوکالو اشاره می شود.

   کاربرد عملی

برچسب  اندیکاتور،  نوار  روی  تنها   •
پالستیکی  سمت  یا  شده  چسبانده 
کیسه ی الیه ای بنویسید تا سموم با 
وسایل پزشکی در تماس قرار نگیرند.

 چرخه های طوالنی
متخصصان پردازش استریل امروزی با موضوع 
بخار  با  استریلیزاسیون  طوالنی  چرخه های 

)زمان  هستند  مواجه  جراحی  ابزارهای  برای 
در دمای 270  دقیقه  از چهار  بیش  چرخه ی 
 135 تا   132 یا  فارنهایت  درجه ی   275 تا 
با  استریالیزر  دستگاه  در  سانتی گراد  درجه ی 
حذف دینامیک هوا(. شورای هماهنگی مجمع 
استریل  پردازش   / مواد  مدیریت  تخصصی 
در  را  کلی  بیانیه ای   ،)SP/MM SA( AORN

مورد چرخه های طوالنی منتشر کرد:

»هر مرکز پزشکی باید مطمئن شود که تمامی 
محصوالت مورد استفاده برای استریلیزاسیون 
می توانند  غیره(  و  لفاف،  الیه ای،  )کیسه های 
این چرخه های طوالنی  استریلیزاسیون با بخار 
را تحمل کنند. هر مرکز پزشکی باید مطمئن 
شود که محصوالت مورد استفاده در چرخه های 
معتبر  چرخه ها  نوع  این  برای  مدت  طوالنی 
هستند. بسیاری از تولیدکنندگان، محصوالت 
خود را برای این دوره های طوالنی تر آزمایش 
باید  محصوالت  تولیدکننده ی  کرده اند. 

اطالعاتی را در اختیار کاربر قرار دهد.«

در زمان نگارش این مقاله، دو تولید کننده ی 
اسناد  استریلیزاسیون،  بسته بندی  محصوالت 
 AORN SP/MM وب  پورتال  در  را  مربوطه 

SA به آدرس زیر منتشر کرده اند:

h t t p : / / c o m m u n i t i e s . a o r n . o r g /
COP/SPMatMngmt/FileSharing/
index.fusion. 

بر اساس این اسناد، محصوالت آن ها می توانند 
مواجهه ی  زمان  با  استریلیزاسیون  چرخه های 
طوالنی مدت تا 30 دقیقه را تحمل کنند )7(.
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  کاربرد عملی

بسته بندی  مواد  تولیدکننده ی  با   •
که  شوید  مطمئن  تا  بگیرید  تماس 
می توان آن را در چرخه های طوالنی 
چهار  از  طوالنی تر  چرخه های  یا 
دقیقه در دمای 270 تا 275 درجه ی 
درجه ی   135 تا   132 یا  فارنهایت 
استریالیزر  دستگاه  در  سانتی گراد 

با حذف دینامیک هوا استفاده کرد.

  صالحیت
از  استفاده  و  انتخاب  مسئول  کارکنان 
اصول  از  باید  بسته بندی  سیستم های 
مکتوب  دستورالعمل های  و  استریلیزاسیون 
سازگاری  به  مربوط  مسائل  و  سازنده  هر 
مطلع  بسته بندی  نوع  هر  استریلیزاسیون 
مسئول  کارکنان  از  یک  هر  صالحیت  باشند. 
سیستم های بسته بندی باید به صورت دوره ای 

مورد ارزیابی قرار گیرد و مستند شود )2(.

  کاربرد عملی

• تمام اطالعات این خدمات باید بخشی از 
آزمون صالحیت تمامی کارکنان انتخاب 
کننده و مشغول به کار با سیستم های 

بسته بندی را تشکیل دهند.

 خالصه
بسته بندی استریلیزاسیون، موضوع ساده ای نیست. 
این بسته بندی باید امکان استریلیزاسیون کافی ابزار 
پزشکی داخل خود و همچنین حفظ استریل بودن 
محتویات تا زمان استفاده را فراهم کند. بسته بندی 
استریلیزاسیون توسط FDA به عنوان ابزار پزشکی 
گروه دوم طبقه بندی شده است و چیزی بیشتر از 
یک جعبه، کیف یا بسته بندی است! برای اطمینان 
از ایمنی بیمار باید دستورالعمل های معتبر مکتوب 
را  سیستم  نوع  هر  برای  خاص  تولیدکنندگان 
رعایت کرد و کارکنان باید صالحیت خود را در هر 
نوع سیستم بسته بندی مورد استفاده نشان دهند. 
در عین حال، مهارت های بسته بندی هدیه را برای 

تعطیالت خود نگه دارید!

 واژه نامه ی اصطالحات
بودن  استریل  حفظ  آسپتیک:  ارائه ی   ⯇
استریل  بسته ی  کردن  باز  زمان  در  محتویات 

شده و خارج کردن محتویات.

استریلیزاسیون  ظرف  نگهدارنده:  وسیله ی   ⯇
ابزار،  جعبه  مجدد،  استفاده ی  قابل  سخت 
استفاده  برای  یا سینی سازماندهی که  کاست 
در مراکز مراقبت های بهداشتی و با هدف جای 
مجدد  استفاده ی  قابل  پزشکی  وسایل  دادن 
برای استریلیزاسیون در نظر گرفته شده است.

⯇ ظرف استریلیزاسیون سخت قابل استفاده ی 
برای  که  استریلیزاسیون  محفظه ی  مجدد: 
نگهداری وسایل پزشکی جهت استریلیزاسیون، 
آسپتیک  ارائه ی  و  نقل  و  حمل  ذخیره سازی، 

محتویات طراحی شده است.

ابزار نگهدارنده ی فلزی  ⯇ سینی سازماندهی: 
یا پالستیکی قابل استفاده ی مجدد که ابزارها و 
اجزاء را در مکان های مشخص شده در دستگاه 
سازماندهی و محافظت می کند و معموالً با مواد 

بسته بندی تایید شده پیچیده می شود.

با  سینی  یا  جعبه  درج:  سینی  یا  جعبه   ⯇
ظرف  داخل  در  که  مجدد  استفاده ی  قابلیت 
مجدد  استفاده ی  قابل  سخت  استریلیزاسیون 
قرار می گیرد، در جای خود ثابت شده یا ثابت 
از  محافظت  یا  گروه بندی  برای  و  نمی شود 

ابزارها و محتویات استفاده می شود.

جزء  مجدد:  استفاده ی  قابل  جانبی  لوازم   ⯇
اختیاری که به خودی خود ضروری نیست، اما به 
سازماندهی و محافظت از ابزار در سیستم ظرف 
اقالم  شامل  این  استریلیزاسیون کمک می کند. 
کاست،  نوار  سازماندهی،  سینی  درج،  جعبه ی 
براکت، پست، پارتیشن، تشک ابزار، قفسه و زه 

هستند، اما محدود به این موارد نمی باشند.

نگهدارنده ی  وسیله ی  ابزار:  جعبه/کاست   ⯇
با  پایه   و  درپوش  یک  از  که  استریلیزاسیون 
وسایلی برای فراهم کردم امکان نفوذ و حذف 
ماده ی استریل کننده تشکیل شده است و در 
صورت نیاز به حفظ استریل بودن در سیستم 

مانع استریل قرار می گیرد.

⯇ تست محصول: تست منظم اقالم پردازش 
شیمیایی  و  بیولوژیکال  اندیکاتورهای  با  شده 
در زمان ایجاد »تغییرات عمده در بسته بندی، 
تغییر  مانند  بار،  پیکربندی  یا  لفاف پیچی 

یا جنس  نوع  در  تغییر  یا  وزن  تغییرات  ابعاد، 
بسته بندی یا لفاف )3(«.

⯇ اندیکاتور بیولوژیکال )BI(: »سیستم تست 
مقاومت  که  زنده  میکروارگانیسم های  حاوی 
مشخصی را در برابر یک فرآیند استریلیزاسیون 

مشخص ایجاد می کند«.

که  »دستگاهی   :)CI( شیمیایی  اندیکاتور   ⯇
برای نظارت بر وجود یا دستیابی به یک یا چند 
استریلیزاسیون  فرآیند  برای  نیاز  مورد  پارامتر 
خاص  آزمایش های  در  یا  رضایت بخش، 

تجهیزات استریلیزاسیون استفاده می شود«.

⯇ زمان خشک شدن: زمان الزم برای خشک 
داخل  در  بخار  با  شده  استریل  اقالم  کردن 

دستگاه استریالیزر.

نوعی  هوا:  دینامیک  استریالیزرهای حذف   ⯇
با  »هوا  آن  در  که  استریلیزاسیون  چرخه ی 
خالء  و  فشار  حرکات  سری  یک  از  استفاده 
)چرخه ی پیش خالء( یا با استفاده از یک سری 
فشار  از  باالتر  فشار  پالس های  و  بخار  تزریق 
اتمسفر از محفظه و بار خارج می شود )چرخه ی 

.)]SFPP[ تزریق ناگهانی و پرفشار بخار

جاذبه:  جابه جایی  بخار  استریالیزر های   ⯇
نوعی چرخه ی استریلیزاسیون که در آن بخار 
ورودی، هوای باقی مانده را از طریق یک دریچه 
)معموال(  پایین  نزدیک  یا  داخل  تخلیه ی  یا 

محفظه ی استریالیزر جابجا می کند.

⯇ اتیلن اکساید: نوعی چرخه ی استریلیزاسیون 
آن  فرآیند  متغیر  چهار  که  گازی  شیمیایی 
عبارتند از غلظت گاز اتیلن اکساید )EO(، زمان 

مواجهه، دما و رطوبت نسبی می باشد )5(.

نوعی  هیدروژن:  پراکسید  گاز  پالسمای   ⯇
گازی  شیمیایی  استریلیزاسیون  چرخه ی 
غلظت  از  عبارتند  آن  فرآیند  متغیر  چهار  که 
توان  سطح  و  دما  زمان،  هیدروژن،  پراکسید 

پالسمای گاز می باشد.

چرخه ی  نوعی  ازن:  استریلیزاسیون   ⯇
استریلیزاسیون شیمیایی گازی که چهار متغیر 
فرآیند آن عبارتند از دوز ازن تزریقی، رطوبت، 

زمان مواجهه و دما می باشد.

⯇ استریلیزاسیون فالش: فرآیندی که برای 
با  بیمار  از  مراقبت  وسایل  استریلیزاسیون 
شده  طراحی  فوری  استفاده ی  برای  بخار 

است.
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همه  چیز  درابره  اندیکاتور های  شیمیایی 

اگر یکی از کارکنان واحد استریلیزاسیون هستید
اگر فعال در زمینه شرکت های استریل هستید

اگر کارمند وزارت بهداشت یا دانشگاه های علوم پزشکی هستید   و درحوزه استریل
 تصمیم گیرنده هستید؛

الزم است این مقاله را بیش از دو بار مطالعه کنید.

مترجم: حمید زارع
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اهداف یادگیری
1.تعریـف متغیرهـای حیاتـی، نقطه ی 
اعـالم شـده در  پایانـی و مقادیـر 
زمینه ی عملکرد اندیکاتور شـیمیایی.
2.توضیح استفاده متداول)تیپیکال( 
از شش نوع اندیکاتور شیمیایی شرح 
داده شده در استانداردهای سازمان 

. )ISO( بین المللی استاندارد ایزو
از  استفاده  بحث  کردن  مطرح   .3
اندیکاتور های شیمیایی در پروسه  های 
کنترل کیفیت استریل کردن در بیمارستان.

اندیکاتور های شیمیایی همه روزه به عنوان بخشی 
از برنامه های کنترل کیفیت در مراکز بهداشتی و 
ایاالت  سراسر  در  استریلیزاسیون  های  اندیکاتور 
استفاده  جهان  سراسر  در  نیز  و  آمریکا  متحده 
رنگ های  و  گوناگون  اَشکال  در  آنها  می شوند. 
بسیاری زیادی وجود دارند و در انواع فرآیندهای 
ضدعفونی و استریل کردن استفاده می شوند. امکان 
را  آنها  کوچکشان  اندازه  و  متداول  استفاده  دارد 
ساده و شاید بی اهمیت جلوه دهد - به نظر می رسد 
عملیات  زمینه ی  پیش  از  بخشی  فقط  آنها  که 
اندیکاتور های  واقع  در  اما  باشد.  استریل کردن 
شیمیایی بسیار پیچیده هستند. استفاده صحیح 
بخش  شیمیایی،  اندیکاتور های  درست  تفسیر  و 
مهمی از برنامه کنترل کیفیت است که از بیماران 

محافظت می نماید.

نقطه  حیاتی1،  متغیرهای  تعریف   :1 هدف 
زمینه ی  در  شده  اعالم  مقادیر  و  نهایی2 

عملکرد اندیکاتور های شیمیایی

بین المللی  سازمان  توسط  که  همانطور 
استاندارد یعنی ایزو )ISO( تعریف شده است، 
سیستم  »یک   )CIs( شیمیایی  اندیکاتور های 
تست کردن هستند که تغییر در یک یا چند 
متغیر مربوط به پروسه ی از پیش تعیین شده 
فیزیکی  یا  شیمیایی  تغییر  یک  اساس  بر  را 
فرآیند  یک  معرض  در  گرفتن  قرار  از  ناشی 
استریلیزاسیون  نشان می دهند.«. شماره هفتاد 
ابزار  پیشرفت  انجمن  کتابچه راهنمای  نهم  و 
دقیق پزشکی)AAMI( / سازمان استاندارد ملی 
آمریکا )ANSI( در سال 20173 راهنمای جامعی 
اطمینان  و سطح  بخار  با  کردن  استریل  برای 

1. Critical variables
2. End point
3.  ANSI/AAMI ST79: 2017

استریلیزاسیون در مراکز بهداشتی و درمانی را 
ارائه می کند که طبق تعریف آن، اندیکاتور های 
نظارت  برای  شیمیایی »تجهیزاتی هستند که 
چند  یا  یک  شدن  حاصل  یا  داشتن  وجود  بر 
پارامتر مورد نیاز برای یک پروسه رضایت بخش 
استریل کردن استفاده می شوند، یا در تست های 
خاص تجهیزات استریلیزاسیون به کار می روند. 
این تعریف از سازمان بین المللی استاندارد یعنی 
اندیکاتور های  و  است  عمومی تر   )ISO( ایزو 
شیمیایی مورد استفاده برای پایش پروسه های 
بر  در  را  استریل کردن  یا  کردن  ضدعفونی 
پیشرفت  انجمن  تعریف  حالیکه  در  می گیرد، 
به  مختص  فقط   )AAMI(پزشکی دقیق  ابزار 
فرآیندهای استریل کردن است. این مقاله بیشتر 
بر روی اندیکاتور های شیمیایی مورد استفاده در 
فرآیندهای استریل کردن متمرکز خواهد بود، اما 
بخش اعظم اصولی که مورد بحث قرار گرفته اند، 
در مورد اندیکاتور های پروسه های استریل کردن 

و ضدعفونی کردن است.

ماده  یک  حاوی  شیمیایی  اندیکاتور های 
شیمیایی یا مخلوطی از مواد شیمیایی هستند 
که وقتی در معرض فرآیند استریل کردن قرار 
رایج ترین  می کنند.  تغییر  نحوی  به  می گیرند 
نوع تغییر، تغییر در رنگ است، زمانی که یک 
ماده شیمیایی درون اندیکاتور  یا روی اندیکاتور  
پروسه  طول  در  یا  می دهد  نشان  واکنش 
استریل کردن تغییر می کند، منجر به یک رنگ 
نهایی می شود که بسیار متفاوت از رنگ اولیه ی 
اندیکاتور شیمیایی است. یکی دیگر از طرح های 
متداول اندیکاتور شیمیایی اندیکاتور پیش رونده 
نام دارد، که در آن یک ماده تیره رنگی4 در طول 
در اندیکاتور شیمیایی حرکت  زمانی  بازه  یک 
اندیکاتور  در  یک خط  از  که  وقتی  تا  می کند 
عبور کند که آن خط، واکنش موفقیت آمیز و/ یا 
عدم موفقیت را از هم متمایز می نماید. اندیکاتور 
پیش رونده مبنی بر فرآیند استریل سازی است 
کیسه  یک  در  موجود  شیمیایی  حبه  یک  که 
و  را آب می کند  اندیکاتور شیمیایی  در داخل 
سپس ماده شیمیایی ذوب شده به طرف پایین 
یک فتیله ی کاغذی مویین حرکت می کند. در 
ارائه  اطالعات  شیمیایی،  تمام اندیکاتور های 
شکست  یا  )موفقیت  اندیکاتور  توسط  شده 
فرآیند  تأثیر  مبنای  بر  کردن(  استریل  پروسه 
استریلیزاسیون، متغیرهای حیاتی این فرآیند یا 

خصوصیات شیمیایی اندیکاتور است.

4. Dark Matter

 اصطالحات تخصصی5
از  )CIs(، مجموعه ای  اندیکاتور های شیمیایی 
اصطالحات تخصصی مخصوص به خود را دارند. 
دانستن بعضی از این اصطالحات تخصصی برای 
موفقیت  عدم  یا  و  نتایج موفقیت  بهتر  درک 
است.  مفید  شیمیایی  اندیکاتور های  عملکرد 
از  تعدادی  می شود،  عنوان  ادامه  در  آنچه 
مهمترین اصطالحات تخصصی و تعاریف است.

 :)Critical Variables( متغیرهای حیاتی 
این متغیرها جنبه هایی از فرآیند استریل کردن 
یا ضدعفونی کردن هستند که بیشترین تأثیر 
مثال،  برای  دارند.  فرآیند  آن  اثربخشی  بر  را 
متغیرهای حیاتی برای استریل کردن با بخار 
شامل درجه حرارت، زمان در معرض بخار قرار 
است  ممکن  هستند.  بخار  کیفیت  و  گرفتن 
سایر متغیرهای پروسه استریل کردن با بخار، 
برای مثال فشار نیز مهم باشند، اما در راستای 
عنوان  به  کردن،  استریل  اثربخشی پروسه 
نمی شوند. اندیکاتور های  تلقی  متغیر حیاتی 
یا  به یک  دادن  نشان  واکنش  برای  شیمیایی 
چند متغیر حیاتی فرآیندهایی طراحی شده اند 
که خود این فرآیندها برای امر نظارت و پایش 

طراحی شده اند. 

عبارت  این   :)End Point( پایان  نقطه   
استانداردهای  در  که  است  اصطالحی  واقع  در 
اندیکاتور های شیمیایی )CIs( استفاده می شود 
و در اصل به معنای نتیجه موفقیت آمیز پروسه 
استریل کردن است. شرکت تولید کننده در واقع 
این اندیکاتور شیمیایی را برای نشان دادن نتیجه 
موفقیت آمیز بودن یک پروسه یا رسیدن به نقطه 
از قرار گرفتن در معرض مقدار  پایانی آن پس 
صحیحی از متغیر)یا متغیرهای( حیاتی طراحی 
از  درست  طیفی  می تواند  پایان  نقطه  می کند. 
یک رنگ یا یک نوار تیره  باشد که از خطی روی 
اندیکاتور شیمیایی عبور می کند. شرکت سازنده 
موظف است واکنش نقطه پایانی را در دفترچه ی 
راهنمای استفاده از محصول )IFU( شرح دهد. 
از آنجایی که اندیکاتور های شیمیایی داخلی، در 
حال استفاده شدن ارزیابی می شوند، بسیار حائز 
اهمیت است که متخصصان اتاق عمل )OR( هم 
بدانند که چگونه نقطه پایانی اندیکاتور شیمیایی 

را تفسیر کنند.

این   :)Stated Value( شده  مقادیر اعالم 
عبارت نیز اصطالح تخصصی دیگری است که در 
استانداردها استفاده می شود و دانستن آن حائز 

5. Terminology
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اهمیت است، زیرا اگر مدعی باشند که با استاندارد 
بین المللی مطابقت دارند پس انتظار بر این خواهد 
بود که چندین نوع اندیکاتور شیمیایی با مقادیر 
اعالم  شوند. مقادیر  برچسب گذاری  شده  اعالم 
شده)Stated Value( در واقع مقادیر متغیرهای 
حیاتی خاصی هستند که در این مقادیر، اندیکاتور 
شیمیایی )CI( باید به نقطه پایان خود برسد یا 
یک نتیجه موفقیت آمیز را نشان دهد. به عنوان 

مثال، یک مقدار اعالم شده در اندیکاتور شیمیایی 
برای بخار ممکن است به شرح زیر باشد:

4 دقیقه
132 درجه سانتی گراد

سازنده  کارخانه ی  که  معناست  بدان  این 
اندیکاتور  که این  می کند  اعالم  اندیکاتور 
معرض  در  دقیقه   4 مدت  به  باید  شیمیایی 

اشباع شده در دمای 132 درجه  بخار کاماًل 
سانتیگراد قرار گیرد تا نتیجه ی موفقیت آمیزی 
را نشان دهد. اصطالح مقادیر بیان شده راهی 
این  آیا  که  است  موضوع  این  دانستن  برای 
شده  طراحی  گونه ای  به  شیمیایی  اندیکاتور 
برای  را  خوری  در  چالش  بتواند  که  است 

فرآیند استریل کردن ایجاد کند یا خیر.

استانداردهای سازمان 
بین المللی استاندارد ایزو 

)ISO(

نام استانداردهای سازمان 
بین المللی استاندارد ایزو 

)ISO(

استفاده معمولیشرح

اندیکاتورهای فرآیند 1
استریل کردن

اندیکاتورهای در معرض 
قرارگیری

نوارهای اندیکاتور و نقاط شیمیایی 
برای تفکیک کردن تجهیزات استریل 

شده و تجهیزات استریل نشده

اندیکاتورهایی جهت اندیکاتورهای مخصوص2
آزمایش های خاص

)Bowie-Dick( تست های بووی دیک

اندیکاتورهای متغیر حیاتی 3
مفرد

به یک متغیر حیاتی واکنش 
نشان می دهند

داخل بسته ها و محفظه ها

اندیکاتورهای متغیر پروسه های 4
بسیار حیاتی استریل کردن 

به بیش از یک متغیر حیاتی 
واکنش نشان می دهد

داخل بسته ها و محفظه ها

اندیکاتور 5
یکپارچه سازی)تجمیعی(

به همه ی متغیرهای حیاتی 
با یک رابطه ی بیولوژیکی 

واکنش نشان می دهد

داخل بسته ها و محفظه ها 
و تجهیزات چالش فرآیند 

)PCD( استریلیزاسیون

به تمام متغیرهای حیاتی اندیکاتورهای ) تقلید کننده(6
واکنش نشان می دهد

داخل بسته ها و محفظه ها 
و تجهیزات چالش فرآیند 

)PCD( استریلیزاسیون

)ISO( جدول 1: انواع اندیکاتورهای شیمیایی سازمان بین المللی استاندارد ایزو

نوع  شش  از  متداول  استفاده   :2 هدف 
استانداردهای  در  که  شیمیایی  اندیکاتور 
 )ISO( ایزو  المللی استاندارد  بین  سازمان 

شرح داده شده است.

استانداردهای ایزو )ISO(که الزامات عملکردی 
اندیکاتورهای  برای  را  برچسب گذاری  و 
شیمیایی ارائه می کنند، محصوالت را به شش 
دسته یا نوع مختلف طبقه بندی می کنند. این 
انواع، بر اساس نوع یا مقدار اطالعات ارائه شده 
بر  مبنی  و  می شوند  متمایز  اندیکاتور  توسط 
الزامات عملکردی دقیق برای هر نوع خاص در 
استاندارد می باشند. انواع اندیکاتور شیمیایی در 

جدول 1 توضیح داده شده است.

شماره گذاری کردن مربوط به این انواع خاص 
باید بیانگر هیچگونه سلسله مراتبی نباشد. به 
عبارتی دیگر انواع با اعداد بیشتر، مهمتر از انواع 
با اعداد کمتر نیستند. آنها به طور قابل فهمی 
اطالعات مختلفی را ارائه می دهند و همچنین 

ممکن است کاربردهای متفاوتی داشته باشند.

موارد زیر چهار کاربرد اصلی برای اندیکاتور های 
شیمیایی )CIs( هستند:

معرض  یا در  مواجهه  های  اندیکاتور   
اندیکاتور های  این  گرفتن:  قرار  استریل  
بسته از  خارج  در   1 نوع   شیمیایی 

فرآیند  از  پس  و  می گیرند  قرار  محفظه  یا   
استریلیزاسیون تغییر رنگ می دهند. آنها به گونه ای 

طراحی شده اند که عالمت های بصری آسانی را 
ارائه دهند که نشان می دهند یک بسته یا محفظه 
در معرض فرآیند استریل  کردن قرار گرفته است 
و جهت اجتناب از استفاده تصادفی از تجهیزات 
استریل  نشده، بسته های در معرض استریل سازی 
معرض  در  که  بسته هایی  از  را  گرفته  قرار 
استریل سازی قرار نگرفته اند متمایز می کند. بسیار 
حائز اهمیت است که به یاد داشته باشید که این 
اندیکاتور های استریل کردن برای ارائه شواهدی 
مبنی بر مؤثر بودن فرآیند استریل سازی طراحی 
نشده اند بلکه فقط در سطحی از مواجهه با فرآیند 

استریل سازی قرار گرفته اند.

 تست های بووی دیک )Bowie-Dick(: این 
اندازه گیری  برای   2 نوع  تخصصی  تست های 
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ضدعفونی  دستگاه های  از  هوا  حذف  اثربخشی 
 pre vacuum( خالء  پیش  بخار  با  کننده 
استفاده   )Air leak( هوا  نشت  و   )steam
طرح  در  دیک  بووی  اندیکاتور  این  می شود. 
یک بسته ی آزمایشی گنجانده شده است تا اگر 
نکند،  عمل  درستی  به  خالء  با  کردن  استریل 
مقداری هوای باقیمانده را در خود نگه دارد. این 
هوای باقیمانده در داخل بسته، منجر به تغییر 
رنگ غیریکنواخت اندیکاتور شیمیایی روی نوار 
در  نقصان  نشان دهنده ی  که  می شود  ورق  یا 

عملکرد خارج کردن هوا است.

 Pack( پک ها  داخل  اندیکاتورهای   
indicators(: اندیکاتورهای شیمیایی در داخل 
بسته ها یا محفظه ها قرار می گیرند تا شواهدی را 
ارائه دهند که نشان دهد این ماده ی استریل کننده 
در هر بسته نفوذ کرده است و )بسته به اندیکاتور( 
استریل  فرآیند  متغیرهای  از  برخی  یا  همه 
کردن حیاتی، قابل قبول هستند. اندیکاتورهای 
شیمیایی مورد استفاده برای این کاربرد عبارتند 
 ،4 نوع  اندیکاتورهای   ،3 نوع  اندیکاتورهای  از 
 .6 نوع  اندیکاتورهای  یا   5 نوع  اندیکاتورهای 
اندیکاتور نوع 4  اندیکاتور نوع 3 به یک متغیر، 
به بیش از یک متغیر و اندیکاتور نوع 6 به همه ی 
توجه  لطفاً  می دهند.  نشان  واکنش  متغیرها 
نوع 6  اندیکاتورهای شبیه ساز  که  باشید  داشته 
مختص چرخه)سیکل( هستند، به این معنی که 
آنها را فقط می توان در چرخه های استریل سازی 
اعالم شده اندیکاتور  مقادیر  با  که  کرد  استفاده 
این  از  می شوند.  تعریف   )Stated Value(
مختلف  استریل کننده ی  چرخه  هر  برای  رو، 
متفاوت  اندیکاتور  یک  باید  بخش  این  در 
تجمیعی شود. اندیکاتور های  استفاده   6  نوع 

 نوع 5 به همه متغیرهای حیاتی واکنش نشان 

می دهند، اما همچنان باید چالشی شبیه به یک 
آزمایشی  شرایط  در   )BI( بیولوژیکی  اندیکاتور 
نوع  شیمیایی  اندیکاتور های  دهد.  ارائه  خاص 
یک  به  مختص  الزامات  )بدون  کاربردی ترین   5
در  شیمیایی  قدرتمندترین اندیکاتور  و  چرخه( 
نظر گرفته می شوند )به این معنی که آنها به تمام 
متغیرهای حیاتی فرآیند استریل کردن واکنش 
نشان می دهند و همواره یک واکنش مرتبط به 

پاسخی بیولوژیکی تحت شرایط خاص دارند(.

دقیق  ابزار  پیشرفت  انجمن  استانداردهای 
استاندارد  سازمان  و   )AAMI(پزشکی
فرآیندهای  برای   )ANSI( آمریکا  ملی 
مراکز  در  استفاده  مورد  استریلیزاسیون 
در  را  اطالعاتی  همگی  درمانی،  بهداشتی 
فرآیندهای  کیفیت  کنترل  تست  مورد 
هفتاد  می دهند. شماره  ارائه  کردن  استریل 
و نهم کتابچه راهنمای انجمن پیشرفت ابزار 
استاندارد  سازمان   /  )AAMI(پزشکی دقیق 
ملی آمریکا )ANSI( در سال 2017 راهنمایی 
با  استریلیزاسیون  فرآیندهای  مورد  در 
و  هشتاد  و  پانصد  داد، شماره  ارائه  بخار 
پیشرفت  انجمن  راهنمای  کتابچه  چهارم 
سازمان   /  )AAMI(پزشکی دقیق  ابزار 
توصیه هایی   )ANSI( آمریکا  ملی  استاندارد 
پراکسید  استریلیزاسیون  فرآیندهای  برای 
شماره  و  کرد  مطرح  شده  تبخیر  هیدروژن 
انجمن  راهنمای  کتابچه  پانزدهم  و  چهارصد 
 /  )AAMI(پزشکی دقیق  ابزار  پیشرفت 
 )ANSI( آمریکا  ملی  استاندارد  سازمان 
استریل  فرآیندهای  برای  راهنمایی 
می دهد. ارائه   )EtO( اکساید  اتیلن   کردن 

 Load( اندیکاتورهای محموله تجهیزات 
indicators(: یکسری کاربردهایی وجود دارد که 
نفوذ  اندیکاتور ها در داخل وسیله تست  آنها  طی 
پذیری PCD6 قرار می گیرند تا اطالعاتی در مورد 
فرآیند استریلیزاسیون ارائه دهند و اطالعات ارائه 
شده توسط این اندیکاتور شیمیایی به عنوان بخشی 
از فرآیند تصمیم گیری در مورد مجاز شدن محموله 
استریل کننده جهت بکارگیری برای بیماران استفاده 
می شود. ممکن است این اندیکاتور های شیمیایی در 
 )BI( هایی که دارای یک اندیکاتور بیولوژیکی PCD
 PCD نیز هستند استفاده شوند یا ممکن است در یک
بدون اندیکاتور بیولوژیکی باشند. استانداردهای ایزو 
)ISO( به این کاربرد به طور اختصاصی نمی پردازد، 
انجمن  راهنمای  نهم کتابچه  و  هفتاد  اما چاپ 
سازمان   /  )AAMI(پزشکی دقیق  ابزار  پیشرفت 
استاندارد ملی آمریکا )ANSI( در سال 2017 بیان 
می دارد که اندیکاتور های شیمیایی مورد استفاده در 
PCDها باید از نوع 5 یا نوع 6 باشند. مجدداً برای 
نوع 6، الزامات خاص چرخه اعمال خواهد شد، و 
تنها اندیکاتور قدرتمند تجمیعی نوع 5 را می توان 
برای تصمیم گیری زود هنگام جهت محموله های 
فقط  هم  آن  کرد  استفاده   )Loading( ایمپلنتی 
در شرایط اضطراری که این تجهیزات در جراحی 
مورد نیاز باشند و نتایج اندیکاتور بیولوژیکی )BI( در 

دسترس نباشد. 

از  استفاده  مورد  در  بحث   :3 هدف 
کار  روش  در  شیمیایی  اندیکاتورهای 
کنترل کیفیت استریلیزاسیون بیمارستانی

پیشرفت  انجمن  راهنمای  کتابچه  استانداردهای 
استاندارد  سازمان   /  )AAMI(پزشکی دقیق  ابزار 
استریل  فرآیندهای  برای   ،)ANSI( آمریکا  ملی 
کردن مورد استفاده در مراکز بهداشتی و درمانی، 
همگی اطالعاتی را در مورد آزمایش کنترل کیفیت 
می دهند. شماره  ارائه  استریل سازی  فرآیندهای 
هفتاد و نهم کتابچه راهنمای انجمن پیشرفت ابزار 
ملی  استاندارد  سازمان   /  )AAMI(پزشکی دقیق 
آمریکا )ANSI( در سال 2017 دستورالعملی در 
مورد فرآیندهای استریلیزاسیون با بخار ارائه داد 
انجمن پیشرفت  و شماره 584 کتابچه راهنمای 
سازمان  نظر  زیر   )AAMI(پزشکی دقیق  ابزار 
استاندارد ملی آمریکا )ANSI( نیز توصیه هایی برای 
فرآیندهای استریلیزاسیون آب اکسیژنه ی تبخیر 
شماره  و  کرد  مطرح  هیدروژن(  )پراکسید  شده 
 Process Challenge یا همان PCD 6. تست نفوذپذیری
Device در واقع تست اتوکالو برای 3 کاربرد است، یعنی 
برای آزمون بووی دیک، آزمون شیمیایی هر سیکل و آزمون 
بیولوژیک و از یک لومن استاندارد و یک کپسول جاگذاري 

اندیکاتور کالس 2 تشکیل شده است.
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415 کتابچه راهنمای انجمن پیشرفت ابزار دقیق 
استاندارد ملی آمریکا  / سازمان   )AAMI(پزشکی
استریل  فرآیندهای  برای  دستورالعملی   )ANSI(
ارائه   )EtO( اکساید  اتیلن  از  استفاده  با  کردن 
می دهد. اندیکاتور های شیمیایی)CIs( نقش مهمی 
در تست کردن همه ی این فرآیندها ایفا می کنند. 
باید همیشه آنها در ترکیب با مانیتورهای فیزیکی 
شوند،  استفاده   )BI( بیولوژیکی  و اندیکاتورهای 
ایمن  استفاده  قابلیت  مورد  در  تصمیم گیری  و 
کننده(  )استریل  دستگاه استریالیزر  محموله ی 
از  با استفاده  یا دستگاه،  از یک بسته  یا استفاده 
اطالعات ترکیبی حاصل از همه ی ابزارهای نظارتی 
انجام می شود. بیایید توصیه های کنونی در مورد 
استفاده از اندیکاتورهای شیمیایی را بررسی کنیم.

 Steam( بخار  با  استریلیزاسیون   
)Sterilization

)Pre-Vacuum( استریل کننده های پیش وکیوم
تست بووی دیک: انجام تست روزانه محفظه خالی، 
پیش از نخستین محموله ی استریل    شده، برای هر 

استریل کننده ای که در آن روز استفاده می شود.
ایمپلنت  غیر  ایمن محموله ی  استفاده  قابلیت 

)Non-implant Load Release(
اندیکاتورهای فرآیند استریل کردن: در خارج از 
هر بسته )مگر اینکه اندیکاتور شیمیایی داخلی 

قابل مشاهده باشد(.
اندیکاتورهای داخلی: داخل هر بسته. از نوع، 3، 
4، 5 یا 6 استفاده کنید، اما ترجیحاً از نوع 5 یا 

6 استفاده کنید.
یا   5 نوع  تجمیعی7  اختیاری. اندیکاتور   : PCD

اندیکاتور شبیه سازی8 نوع 6.
قابلیت استفاده ایمن9 محموله ی ایمپلنت

هر  از  خارج  در  فرآیند استریل:  اندیکاتورهای 
اینکه اندیکاتور  مگر  گیرد  قرار  بایستی  بسته 

شیمیایی داخلی قابل مشاهده باشد.
اندیکاتورهای داخلی: داخل هر پکیج. از نوع، 3، 
4، 5 یا 6 استفاده کنید، اما ترجیحاً از نوع 5 یا 

6 استفاده کنید.
با  همراه   5 نوع  تجمیعی  اندیکاتور   :PCD

.)BI( اندیکاتور بیولوژیکی

تست های دیگر

)استریل  استریالیزر  عادی دستگاه  روال  پایش 
کردن  فرآیند استریل  کننده(: اندیکاتورهای 

7. Integrating indicator
8. Emulating indicator
9. Release

بسته ها.  همه  روی  در/  داخلی  و اندیکاتورهای 
 PCD قرارگیری یک اندیکاتور شیمیایی در داخل
همراه با اندیکاتور بیولوژیکی امری اختیاری است.

)استریالیزر  استریل کننده  کیفی  ارزیابی  تست 
پیش خالء(: سه تست متوالی بووی دیک پس 

.)BI( متوالی اندیکاتور بیولوژیکی PCD از سه

کیفیت: اندیکاتور های  تضمین  دوره ای  تست 
در  بیولوژیکی  اندیکاتور  با  داخلی  شیمیایی 

نمونه های تست محصول.

)ETO( استریل کردن اتیلن اکساید 
قابلیت استفاده ایمن محموله عادی

اندیکاتور های فرآیند استریل کردن: در خارج از 
هر بسته )مگر اینکه اندیکاتور شیمیایی داخلی 

قابل مشاهده باشد(.

آن  )نوع  بسته  هر  داخل  داخلی:  اندیکاتور های 
مشخص نشده است(.

با اندیکاتور  همراه  شیمیایی  : اندیکاتور  PCD
مشخص  شیمیایی  اندیکاتور  )نوع  بیولوژیکی. 

نشده است(.

 تست های دیگر
)استریل  استریالیزر  دستگاه  همیشگی  پایش 
و  کردن  استریل  فرآیند  کننده(: اندیکاتور های 
اندیکاتور های داخلی درون/ روی همه بسته ها. 
با اندیکاتور  همراه  شیمیایی  یک اندیکاتور 

.PCD بیولوژیکی در داخل

تست ارزیابی کیفی استریل کننده )پس از نصب 
 PCD یا جابجایی(: سه چرخه ی متوالی با یک
حاوی یک اندیکاتور بیولوژیکی و یک اندیکاتور 

شیمیایی  )نوع مشخص نشده است(.

دوره ای: اندیکاتورهای  کیفیت  تضمین  تست 
با اندیکاتورهای  همراه  داخلی  شیمیایی 

بیولوژیکی درون نمونه های تست محصول.

هیدروژن  پراکسید  استریلیزاسیون   
)Vaporized H2O2( بخار شده

استفاده عمومی

اندیکاتور های فرآیند استریل کردن: در خارج از 
هر بسته )مگر اینکه اندیکاتور شیمیایی داخلی 

قابل مشاهده باشد(.

آن  )نوع  پکیج  هر  داخل  داخلی:  اندیکاتور های 
مشخص نشده است(.

 نتیجه گیری
در  مهمی  نقش   )CI( شیمیایی  اندیکاتورهای 
که  می کنند  ایفا  کیفیت  تضمین  برنامه های 
از  اساساً جهت اطمینان دهی  برنامه ها  این  خود 
شده اند  طراحی  پزشکی  تجهیزات  بودن  ایمن 
درمانی  بهداشتی  مراقبت های  مراکز  در  که 
می شوند.  استریل  بیماران،  برای  استفاده  جهت 
خصوصیات شیمیایی اندیکاتورهای شیمیایی به 
متغیرهای حیاتی در فرآیندهای ضدعفونی کردن 
استریل  کردن واکنش نشان می دهند و یک  یا 
نقطه پایان بصری را ارائه می کنند که نشان دهنده 
اندیکاتورهای  است.  موفقیت آمیز  نتیجه ی 
یا  ثابت کنند که یک کاال  شیمیایی نمی توانند 
بسته استریل شده است. با این وجود، هنگامی 
و   )BI( بیولوژیکی  اندیکاتورهای  با  همراه  که 
مانیتورهای فیزیکی استفاده می شوند، می توانند 
نشان دهند که یک محموله یا بسته یا دستگاه 

می تواند برای استفاده بیمار اعمال شود.


