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Holding Solution
وسائل در محل خشك نگهداري نشوند 1.

در طول مراحل پاك كردن ميكرو ارگانيسم ها را به 2.
حد اقل برسانيد

 رعبيت اصًل بستٍ بىدي طبك استبودارد از اَميت فًق العبدٌ اي برخًردار است
.براي يك استريليساسيًن مطمئه ويبز بٍ بستٍ بىدي مىبسب است .
 استريل مبودن بستٍ َب بٍ وًع بستٍ بىدي  ،ريش استريليساسيًن  ،حمل ي وقل ،
شرايط وگُداري ي مديريت  ،تًاوبيي بستٍ بىدي در ممبوعت از وفًذ ميكريارگبويسم
َب ي مقبيمت در برابر صدمبت فيسيكي بستگي دارد .

دز پایاى یک فسآیٌد استسیلیصاسیَى صحیحٍ ,سایل داخل دستگاُ استسیل
کٌٌدُ استسیل هحسَب هی شًَدَّ .ای اتاقی کِ دستگاُ استسیل کٌٌدُ دز
آى قساز دازد حاٍی ذزات گسد ٍ غثاز است کِ هی تَاًٌد حاهل
هیکسازگاًیسن ّای تاشد ,تٌاتسایي ٌّگام خسٍج ٍسایل اش دستگاُ ٍ یا
ًگْدازی آًْا تا شهاى استفادُ احتوال آلَدگی هجدد ٍجَد دازد ,دز
ًتیجِ ایي ٍسایل تاید حتوا تستِ تٌدی شدُ تاشٌد ,عالٍُ تس ایي تستِ تٌدی
سثة حفظ هحتَیات دز هقاتل ایجاد آسیة دز حیي جاتجائی ٍ اًتقال هی
شَد.

در بستٍ بىدي ببيد وكبت زير رعبيت گردد:
 اتصاز ٍلَاشم لَلِ داز تاید اش ّن جدا تاشٌد
 قطعات ٍسایل دازای قسوت ّای جداشدًی تاید اش ّن جدا شًَد
ً حَُ قسازگیسی دستگاّْای دازای سطَح هقعس تاید تِ گًَِ ای تاشدکِ خسٍج
آب اش آى ّا تِ زاحتی اهکاى پریس تاشد
 اقالم سٌگیي تایدتِ گًَِ ای قسازدادُ شًَد کِ تِ ٍسایل ظسیف آسیة ًسساًٌد
ٍ شى هجوَعِ اتصاز ٍلَاشم تاید تس هثٌای طسح ٍچگالی اتصازٍ
 تَشیع تَدُ فلصی تاشد

السامبت بستٍ بىدي ايليٍ

 ایي هَاسد ثبیذ دس هَسد ثستِ ثٌذی اٍلیِ قجل اص استشیلیضاسیَى (صهبًیکِ
کِ ثستِ ّب ثبص هی ضَد) دس ًظش گشفتِ ضَد:
 فراهم کردن امکان استریلیساسیون :ثستِ ثٌذی ثبیذ اجبصُ خشٍج
َّای هَجَد دس ثستِ سا ثذّذ ثِ طَسی کِ عبهل استشیل کٌٌذُ ثتَاًذ
ثِ توبم سطَح هحتَیبت ثستِ ثشسذ.
 سازگاری تا فرآیند استریلیساسیون :ثستِ ثٌذی ثبیذ تحول ضشایط
فشآیٌذ هثل تغییشات فطبس ,دسجِ حشاست ثبال ٍ سطَثت سا داضتِ ثبضذ.
 حفظ استریلیتی :ثعذ اص استشیل ضذى ثستِ ثٌذی ثبیذ ثتَاًذ استشیلیتی
ٍسبیل سا دس خالل جب ثِ جبیی ,اًتقبل ٍ اًجبس حفظ کٌذ.

 محکم تودن تسته تندیٍ :سبیل ثبیذ دس طَل ّشگًَِ جبثِ جبیی ٍ
اًتقبل آسیت ًذیذُ ٍ سبلن ثوبًذ.
 ثستِ ثٌذی ثبیذ سبلن ٍ ثی خطش ثبضذ :ثستِ ثٌذی ًجبیذ اص خَد هبدُ
ضیویبیی یب پبستیکل آصاد کٌذ یب ثش هحصَالت اثش ثگزاسد.
 اندیکاتور :ثستِ ّب ثبیذ داسای عالهت ٍاضح ٍ قبثل سٍیت ثبضٌذ کِ ًطبى
دّذ ٍسیلِ استشیل ضذُ یب ًِ.
 سهولت تاز کردن تسته تندی تا توجه ته روش آسپتیک :ثستِ
ثشاحتی ثبص ضَد ٍ ٌّگبم ثشداضتي ٍسیلِ اص داخل آى ضبًس آلَدگی
هجذد آى ثِ کوتشیي حذ هوکي ثشسذ.
 قبثلیت اًجبسش هٌبست.

مواد مورد استفاده در تسته تندی
 دس گزضتِ هَادی کِ استفبدُ هی ضذ هثل پبسچِ ّبی ًخی یب ظشٍف استَاًِ
ای ضکل ثَد کِ ثذلیل عذم هوبًعت هیکشٍثی کبفی هٌبست ًیستٌذ .هوکي
است ایي هَاد ًقص هحبفظ هکبًیکی دس ثشاثش گشد ٍ غجبس سا ایفب کٌذ .دس حبل
حبضش ثشای ثستِ ثٌذی اص هَاد صیش ثٌب ثِ ًَع فشآیٌذ استشیلیضاسیَى استفبدُ
هی ضَد:
 پَضص ّبی استشیلیضاسیَى غیش هٌسَج ,سٍل یب کیسِ ّبی الهیٌِ ,کیسِ ّبی
کبغزی ٍ ظشٍف ًگْذاسًذُ سخت.

در بستٍ بىدي ببيد وكبت زير رعبيت گردد:
 اتصاز ٍلَاشم لَلِ داز تاید اش ّن جدا تاشٌد
 قطعات ٍسایل دازای قسوت ّای جداشدًی تاید اش ّن جدا شًَد
ً حَُ قسازگیسی دستگاّْای دازای سطَح هقعس تاید تِ گًَِ ای تاشدکِ خسٍج
آب اش آى ّا تِ زاحتی اهکاى پریس تاشد
 اقالم سٌگیي تایدتِ گًَِ ای قسازدادُ شًَد کِ تِ ٍسایل ظسیف آسیة ًسساًٌد
ٍ شى هجوَعِ اتصاز ٍلَاشم تاید تس هثٌای طسح ٍچگالی اتصازٍ
 تَشیع تَدُ فلصی تاشد

خصوصیات پوضص استریلیساسیون مناسة











اثشثخطی هوبًعت هیکشٍثی
قبثلیت ًفَر هبدُ استشیلیضاسیَى.
َّادّی.
سَْلت استفبدُ.
قبثلیت پَضبًذى.
قبثلیت اًعطبف.
استحکبم ٍ هقبٍهت دس ثشاثش سَساخ ضذى.
ًذاضتي سویت ٍ ثَ.
ًذاضتي پشص.
ّضیٌِ هٌبست.

کیسه و رول های المینه ضد آب و کیسه های پلی اتیلنی
 ثشای ثستِ ثٌذی اٍلیِ اثضاسّبی تک پیچ یب ست ّبی ٍسبیل کَچک ثِ کبس ثشدُ هیطَ
ًذ .ضبهل یک الیِ اص جٌس کبغز (فیجش سلَلضی) یب غیش هٌسَج ٍ یک الیِ پالستیک
ضفبف الهیٌِ است کِ ثِ یکذیگش دٍخت ضذُ اًذٍ خشٍج َّا ٍ ًفَر ثخبس اص طشیق
الیِ کبغزی صَست هیگیشد .ایي کبغزّب عالٍُ ثش خبصیت فیلتشی ثبعث افضایص
پبیذاسی هکبًیکی ٍ ایجبد صفحبت هقبٍم دس ثشاثش آة هی ضَد .ایي کبغزّب دس ضکل
پبکتْبی چست داس یب سٍل دس اًذاصُ ّبی هختلف ٍجَد داسد .ثبیذ دقت کشد قجل اص
ثستي سش پبکت یب پشس کشدى ثستِ َّای دسٍى کیسِ کبهال خبلی ضَد تب اص ٍاسد
آهذى فطبس ثِ کیسِ دس حیي ٍ یب ثعذ اص استشیلیضاسیَى جلَگیشی هی ضَد .ایي
ثستِ ثٌذی ثشای ثخبس ٍ اتیلي اکسبیذ هٌبست است.









ًکبتی دس هَسد کبغز الهیٌِ
سٍش ثبص کشدى ثب استفبدُ اص جذاسبصی الیِ ّب ٍ ثش طجق سٍش آسپتیک است.
کیسِ ّب ثبیذ ثِ دقت ثبص ضَد تب ّیچ کذام اص الیِ ّبی کبغزی یب پالستیکی
پبسُ ًطَد.
کیسِ ّب یکجبس هصشف ّستٌذ ٍ ًجبیذ هَسد دٍخت هجذد قشاس گیشًذ.
اًذیکبتَس فشآیٌذ استشیلیضاسیَى ثبیذ دس خبسج اص هحفظِ ّبی اصلی دس سشتبسش
ثستِ قشاس گیشد.
هحتَیبت داخل کیسِ ّب ًجبیذ هحکن احبطِ ضذُ ثبضذ ،ثلکِ ثبیذ ثتَاًذ آصاداًِ
داخل ثستِ حشکت کٌٌذ.
ثشای حول ٍ ًقل کیسِ ّبی استشیل ثبیذ آًْب سا ثطَس عوَدی دسٍى سجذّبی
هطجک قشاس داد ،ثطَسیکِ یک دست دس ثیي آًْب ثشاحتی حشکت کٌذ.
ٌّگبم ثستِ ثٌذی ثصَست دٍثل ثَسیلِ دٍ کیسِ الهیٌِ ثبیذ هطوئي ضذ کِ
قسوت کبغزی ّش دٍ ثستِ دس یک سوت قشاس گشفتِ اًذ.

نکته مهم
 دز ٌّگام استفادُ اش زٍلْا ٍ تستِ ّا حجن پس شدُ
تستِ ّا ًثاید اش  %75حجن کیسِ تیشتس تاشد.
ًحَُ چیدهاى تستْْا دز داخل دستگاُ استسیلیصز
اش هَازد هْوی است کِ تاید هَزد تَجِ قساز گیسد
.چیدهاى تستِ ّای الهیٌِ دز دستگاُ استسیالیصز
تاید کاغر تِ کاغر ٍ ًایلَى تِ ًایلَى اًجام گیسد
دز غیس ایي صَزت تستِ ّا استسیل ًوی شًَد.

تکنیک های پیچیدن وسایل و اتسار
 دس ٍاحذ  CSSDپیچیذى دٍ الیِ هی تَاًذ ثصَست هتَالی ٍ یب غیش هتَالی
اًجبم ضَد ،دس سٍش هتَالی اص ٍ 2سقِ پَضص استبًذاسد یکی ثعذ اص دیگشی
استفبدُ هی ضَد ٍ دس سٍش غیشهتَالی  2الیِ ثب ّن پیچیذُ هی ضَد کِ دس
صهبى صشفِ جَیی هی ضَد ٍلی سٍش هتَالی هشسَم ثْتش است .ثِ طَس کلی
ثبیذ سٍش ثستِ ثٌذی طَسی ثبضذ کِ ٌّگبم ثبص کشدى ثستِ هحتَیبت آى آلَدُ
ًطَد .ثشای پیچیذى پک ّبی پبسچِ ای ٍ ستْب هعوَل تشیي سٍش ثِ ضکل
ثستِ دسآٍسدى آًْبست.

 -1فزاّن کزدى اهکاى استزیليشاسيَى

بستٍ بىذی بایذ اجازٌ عبًر ًَايعامل استریل کىىذٌ ماوىذ بخار را بذَذ بٍ طًری کٍ
عامل استریل کىىذٌ بٍ تمام سطًح محتًیات داخل بستٍ برسذ

-2ساسگاري با فزایٌد استزیليشاسيَى :

بستٍ بىذی بایذ تًان تحمل شرایط حیه فرآیىذ استریلیساسیًن ماوىذ تغییرات فشار
،درجٍ حررات باال ي رطًبت را داشتٍ باشذ

-3حفظ استزیليتي :

بعذ از خريج محصًالت از استریالیسر،بستٍ بىذی بایذ بٍ گًوٍ ای باشذ کٍ استریلیتی
آن َا در خالل جا بٍ جایی  ،اوتقال ي اوبار تا َىگام استفادٌ حفظ شًد.

-4هحکن بَدى بستِ بٌدي :
ٍسایل باید در طَل ّز گًَِ جا بِ جایي ٍ اًتقال آسيب ًدیدُ ٍ سالن بواًد

 -5حصَل اطويٌاى اس سالن بَدى ٍسایل ٍ بي خطز بَدى بزاي بيوار:
بستِ بٌدي ًباید اس خَد ّيچگًَِ هادُ شيويایي یا پارتيکل را آساد کزدُ ٍ یا بِ
ّز طزیق دیگزي بز هحصَالت اثز بگذارد کِ در ایي صَرت هي تَاًد بز کيفيت
آًْا تاثيز گذاشتِ ٍ یا بيواراًي را کِ اس آًْا استفادُ هي کٌٌد را در هعزض خطز
قزار دّد

 -6اًدیکاتَر :
بستٍ َا بایذ دارای وشاوگر ياضح ي قابل ريیت باشىذ کٍ وشان بذَذ آیا ایه يسیلٍ تحت
فرایىذ استریلیساسیًن قرار گرفتٍ است یا خیر

 -7تسْيل باس کزدى بستِ بٌدي ٍ ارائِ اقالم با رعایت رٍش ّاي آسپتيک:
َىگام برداشته يسایل استریل از بستٍ بایذ از آلًدٌ شذن مجذد آن جلًگیری کرد برای ایىکٍ
َىگام باز کردن یک بستٍ استریل  ،شاوس آلًدگی مجذد آن بٍ کمتریه حذ ممکه برسذ
بُتر است بستٍ با رعایت ريش َای آسپتیک باز شًد ي ایه مستلسم

آن است کٍ :
باز کردن بستٍ بىذی سادٌ ي راحت باشذَ-ىگام برداشته يسیلٍ از داخل بستٍ  ،الیٍ بیريوی غیر استریل وبایذ

با يسیلٍ تماس پیذا کىذ

