
 

 

 شستشو و استریلیزا سیون آندوسکوپ راهنمای روشهای اجرائی و کاربردی.

 :حیطه کاربرد

 بيمارستان ها، مراکز درمانی 

 :مسئولیت

 بيمارستانی، عفونت کنترل وایزر سوپر درمانی، مرکز فنی مسئول درمانی، مرکز رئيس متوجه راهنما این اجرای حسن بر ونظارت اجرا

 .باشد )مدیر دارو وتجهيزات(می درمانی مرکز خرید مسئول ،کارشناسان بهداشت محيط و ها بخش مدیران

 :هدف

 مورد های روش بخشی اثر ارتقای و کننده عفونی ضد مواد از استفاده اجرائی های روش در کاربران استفاده ایجاد وحدت رویه و تسهيل

 استفاده

 منابع
 CDC,WHO,AAMI,EN ,OSHA,NHS المللی بين استانداردهای -

 سياست های ملی وبومی شده در وزارت بهداشت -

 دستورالعمل استفاده مواد شيميایی -

 دستورالعمل استفاده تجهيزات سازنده -

 روش اجرا:
مرحله می باشدکه اجرای صحيح و کامل هر کدام از آنها الزم 7بطور کلی شستشو و  استریل کردن و یا ضدعفونی کردن اندوسکوپ دارای 

 باشد:االجرا می 

 الف( پيش پاکسازی بالفاصله پس از استفاده از اندوسکوپ کنار تخت بيمار

 ب( انجام تست نشتی

 ج( پاکسازی

 د( شستشو

 ه( ضدعفونی سطح باال

 و( شستشو

 ز( خشک کردن و انبارش

 الف(پیش پاکسازی:

 پذیرد:این مرحله بالفاصله پس از استفاده و اتمام عمل و در کنار تخت بيمار صورت می 

سيستم ویدئویی و منبع نور را خاموش کنيد. در حاليکه اندوسکوپ به منبع نوری متصل است، سپس با استفاده از اسفنج یکبار  (1

مصرف آغشته به شوینده آنزیماتيک و یا بر پایه آلکالينی  آماده شده در رقت مورد استفاده آلودگی ها را از روی بدنه، سر و 

 دانتهای اندوسکوپ بزدایي

انتهای اندوسکوپ را درون محلول دترجنت قرار داده و دترجنت را توسط سرنگ درون کانال ساکشن/بيوپسی آسپيره کرده تا  (2

 جایی که محلول خارج شده و هيچگونه آلودگی از کانال خارج نشود.

وا انجام دهيد  و این جهت خروج شوینده ها یا همان دترجنتها مرحله ساکشن کردن دترجنت را با ساکشن کردن آب وسپس ه (3

 کار چندین بار تکرار شود. 

 اتصال دهنده مخزن آب را از اندوسکوپ با رعایت کليه ایمنی عدم آلودگی قطع گردد.  (4

 تمامی بخش های قابل جداسازی برای مثال والوها، دکمه ها جدا و کپ ها خارج شود.. (5

 نوری قطع گردد. اتصال اندوسکوپ از منبع (6

 ها الزم است حتماً از  کپ مقاوم به آب، استفاده گردد.در مورد ویدئوسکوپ  (7

 اندوسکوپ و اجزای حساس آن را درون محفظه یا تری پوشش دار به اتاق پاکسازی و ضدعفونی منتقل کنيد.  (8



 

 

 می زسختی تميه ارگانيک از نواحی که ب جهت از بين بردن آلودگی و مواد،لوازم اندوسکوپيک چندبار مصرف  کردن تميز برای 

ابل قبکار برود ،که ممکن است زمان کوتاهتری در آن  روشهاییاستفاده از روش اولتراسونيک توصيه می گردد.مطمئناً  ، شوند

 .قبول ترند

 ب(انجام تست نشتی 
ز ا به منظور حصول اطمينان از سالم بودن پوشش انعطاف پذیر و جلوگيری از ورود مایعات و رطوبت به بخش های درونی اسکوپ ها قبل

انجام هرگونه غوطه وری صورت انجام تست نشتی اجباری می باشد. تست نشتی با غوطه ور کردن اندوسکوپ و وارد کردن هوا درون آن 

 با پيگيری سه هدف ذیل صورت می گيرد:
ی انتهایبرای اطمينان از قرارگيری مناسب زوایا چک کردن دکمه های کنترلی صورت می پذیرد وهمچنين الزم است حرکت سر  (1

 در تمامی جهات چک گردد.

 بررسی خراش، خوردگی، خمش و پيچش بخش های انعطاف پذیردر لوله اینزرشن صورت پذیرد. (2

 بفرستيد.   راتيتعم یبرااندوسکوپ را ، دیده شد از نقص یهر عالمت قطعاتدر اگر  (3

آن ،سپس در ادامه به خالصه روش آزمون لذا در بخش زیر ابتدا به توضيح در موردکليات انجام تست نشتی و اعتبار سنجی 

 پرداخته می شود.

 کلیات:

  .مطمئن شوید که اتصاالت دوربين چشمی محکم هستند 

 ی سينک درآورید. این کار موانع ای پيچانده و به اندازهها و شيرها را از اسکوپ جدا کرده و آن را به صورت حلقهتمام دکمه

 کند. تر میها را آسانبرد و شناسایی نشتی ساختاری جریان هوا را از ميان خواهد

  کانکتور نشانگر  نشتی را به اسکوپ وصل کرده و اطمينان حاصل گردد که الستيک خم شونده پيش از غوطه ور سازی اسکوپ

 در آب، متورم شده است. 

 ور نيستند دارای در آب غوطههایی از اسکوپ که الزم است  که اسکوپ به طور کامل با آب پوشيده شودزیرا ممکن است  بخش

 ای باشند که از دید دور بماند. حفره

 های آنزیمی به همراه آب می تواند بعلت تغيير رنگ  کنندهبرای آزمون فشارصرفاً از آب خالص استفاده شود . زیرا استفاده از پاک

ها با حباب ن است حباب ناشی از نشتیگر در دیدن تمام قطعات اسکوپ را به حداقل برساند. همچنين ممکتوانایی مشاهده

 محلول پاک کننده اشتباه گرفته شوند و بنابراین نادیده گرفته شوند. 

 ( هوای به دام افتادهAir pocketرا از کانال)های ناشی از توانند مانع از حرکت حبابهای توخالی اسکوپ خارج کنيد. زیرا  می

 یک نشتی شوند. 

 شوند، به دقت بازرسی شوند. ها به اسکوپ وصل میها از طریق آنها یا دستگاها که دیگر بخشالزم است کليه اتصاالتی ر 

 ها، اطمينان پيدا می کنيم. با حرکت دادن الستيک خم شونده و پيچاندن اسکوپ در تمام جهت 

 ی هاها دقت کنيد تا مطمئن شوید که حلقهچرخانيد به آنهای کنترل را میدر حالی که دستگيرهO  دچار نشتی نباشند. برخی

 ها، فرار کنند. های هوایی به دام افتاده در آنها حفرهها توخالی هستند و ممکن است با جابجایی دستگيرهاز دستگيره

 های ی فورسپس را به آرامی فشار دهيد تا حلقههای جابجاپذیر مانند باالبرندهدیگر بخشO گاه مورد بررسی قرار گيرند. ی تکيه

ای وجود های ویدئو را با الگوی چرخشی به آرامی ماساژ دهيد تا معلوم شود حفرهدر حالی که اسکوپ زیر آب است، تمام کليد

شوند و بر این اساس تمام ی کافی کشيده و متورم نمیپوشانند همواره به اندازهدارد یا خير. مواد ضخيمی که کليدها را می

 د. های موجود مشخص نخواهند شنشتی

  ی ها کم خواهد کرد زیرا برخثانيه مشاهده کنيد. کم کردن این بازه توانایی شما در شناسایی و یافتن نشتی 09اسکوپ را حداقل

 ی زمانی شناسایی شوند. های کوچک ممکن است در چنين بازهاز نشتی

  .اسکوپ را پيش از خاموش کردن منبع هوا، به طور کامل از آب خارج نمایيد 

  کند. خروج هوا از اسکوپ درپوش ضدمایع را باز و بسته نکنيد چراکه این کار پلمپ تایيد شده را میبرای 

  با وصل کردن و جدا کردن اتصاالت دوربين چشمی به پردازشگر، ممکن است این اتصاالت گشاد شوند. تنش بر روی تيوپ عبور

امر موجب می شود که هنگام قرار دادن اسکوپ درسينک ، مایع را  تواند این اتصال را گشاد کندوایننور حين کار کردن نيز می

 در این اتصاالت به دام بيندازد. بررسی اتصال نباید فورا پس از کار کردن با آن باشد زیرا ممکن است داغ باشد. 



 

 

 ا ها شارش یکنواخت حبابتوان بها را میکند؛ در نتيجه، نشتیی مکانيکی هوا، هوا را با نيرویی ثابت توليد میتوليدکننده

 Phantomهای ی منبع را به دقت بررسی کنيد. نشتییابند، نقطهها به صورت غيرطبيعی شارش میشناسایی کرد. اگر حباب

ها خالی نشده باشد یا هوای به دام های بيوپسی یا ساکشن که هوای به دام افتاده از آنشوند که کانالمعموال هنگامی دیده می

 های جهتی به طور موثر بررسی نشده باشند. ر پشت دستگيرهافتاده د

 دار، های سوراخها، مخصوصا هنگام تست نشتی، اسکوپ باید از دیگر اشيا ایزوله باشد. مواردی چون، دریچهدر تمام زمان

 ی آنيک خم شوندههای فلزی ممکن است اسکوپ را هنگامی که در آب گرم قرار دارد و الستدهندههای بيوپسی و آبفورسپس

 متورم است، خراشيده یا سوراخ کنند. 

 شوند، ترک بررساند. این اجزای نرم به راحتی سوراخ میبررسی کليدهای ویدئو امکان نفوذ مایعات در اسکوپ را به حداقل می 

 شوند. مرحله باز میها مخصوص به این ها زیر آب گرم حفرهشوند. با ماساژ این دکمهدارند و خشک و شکننده میمی

 باشد که بيرون زده است. پذیر است که به دليل جایگاه آن میها، آسيبدر بسياری از اسکوپ 1کليد 

 کنند، ممکن است تبخير شوند. اما این مایعات باعث آسيب به های شناسایی نشده در صفحه کليد رسوخ میمایعاتی که به ترک

 شوند. اگر چنين اتفاقی بيفتد، کنترل عملکرد دوربين مختل خواهد شد. نقاط تماس زیر پوشش می

 گردد. های ضد مایع توصيه میبازرسی مداوم تمام درپوش 

 های اگر حلقهO تواند در داخل جمع گردد. شود و رطوبت میبندی خوب انجام نمیمعکوس شوند، آب 

 ت، ارزیابی عيب درپوش باید انجام گردد. اگر مشکلی در قرار دادن درپوش بر روی اسکوپ وجود داش

هنگامی که درپوش ضدمایع پيش از تست نشتی در جای خود قرار داده شد، باید در جای خود باقی بماند تا زمانی که اسکوپ به طور کامل 

 بازپرداش شود. 

 ی تضمين شده نيست. اگر درپوش گشاد شده باشد و برای آزاد کردن فشار پس از تست نشتی متصل شود، این آب بند

 اعتبار سنجی  تست نشتی:

 در معتبرسازی اسکوپ با تست نشتی دستی موارد زیر باید مد نظر قرار گيرند 

 ی یک کویل باز کنيد. اسکوپ را تا حد ممکن به اندازه 

  .آزمونگر نشتی را به دقت وصل کنيد 

 ی ایمن بيان شده در فشارسنج، فشار دهيد. محدودهی راهنمای اسکوپ بيان کرده و در فشارسنج را تا حدی که کتابچه 

 ها جابجا کنيد. های جهتی را به آرامی در تمام جهتدستگيره 

 ها آنهارا جابجا کنيد. در صورت وجود اهرم 

 های ویدئو را به صورت فردی ماساژ دهيد. دکمه 

  ثانيه به طول بيانجامد.  09به دقت بررسی کنيد که مانومتر انحراف نداشته باشد؛ ممکن است روشن شدن یک نشتی خفيف 

 یگذارد. ایجاد فشار بيش از حد به حلقهها را شناسایی نشده باقی میی تعيين شده، برخی نشتیایجاد فشار کمتر از محدوده 

O رساند. و یا اتصاالت چسبی آسيب می 

 ها، اقدامی عاقالنه است. اگر فشارسنج تا باالترین پارامتر کمان ها به صورت یکسان در تمام زمانعادت به متورم ساختن اسکوپ

ی مورد ی مورد نظر تحت فشار قرار گيرد، ممکن است این عمل در خواندن دیده نشود زیرا سوزن در محدودهرنگی یا محدوده

 ود. شای پایينی باشد. اگر ارزیاب همواره در سطح یکسانی آغاز کند، انحراف کوچکی غالبا دیده میگيرد هر چند انتهنظر قرار می

 مت گيرد، سوزن به سشود. هنگامی که اسکوپ تحت فشار قرار  گرفته در آب قرار میبا افزایش فشار در فشارسنج، خال ایجاد می

قرار دادن آن در حالت فشار تشخيصی، عمل مکش آب در اسکوپ  شود. با خارج کردن فشار سنج از فشار وپایين منحرف می

 رخ خواهد داد. 

 ردد، گپس از کار کردن با اسکوپ، عالوه بر تست نشتی تست فشار نيز باید هنگامی که اسکوپ زخمی شده یا از تعمير بازمی

 انجام گيرد )صرف نظر از علت تعمير(.
 

 خالصه روش عملی تست نشتی:
 عالمت گذاری شده با آب تميز پر کنيد.سينک را تا محل  (1

 تست نشتی را با دميدن هوا انجام دهيد. (2



 

 

تست نشتی را به کانکتور ونتينگ فيبراسکوپ ها و یا کانکتورهای اختصاص یافته موجود بر روی کپ ضدآب برای ویدئو اندوسکوپ  (3

 سنج چک کنيد.ها متصل کنيد.  به اسکوپ فشار هوا وارد کرده و ميزان افت فشار را در فشار

: سوراخ ها هنگامی که حرکت دهيدکنترل را در همه جهات  پيچ هایکنيد و  غوطه وررا  (دیستالتنها بخش انتهایی را )نوک  (4

مداوم  یحباب ها چنانچهمی شوند. دیده ، شوندنوک خم  یپوشانده شوند، اما هنگاممی تواند است، مستقيم  بخش انتهایی

ه چنانچ. باشنداز آب خارج  دیبا نقطه نیکنترل در ا یها رهي. دستگديکنخارج الفاصله از آب ب را انتهاییمشاهده شود، نوک 

چنانچه تا  دياجازه ده دقيقه 2و به مدت کافی حدود  ديرا غوطه ور کناسکوپ ، تمام دیده نشود انتهاییدر نوک  یحباب گونه چيه

چنانچه شود.  یم یهوا بررس یحباب ها وجود یندوسکوپ براهای اقسمت تمامی . مشکلی وجود داشته باشد مشخص شود

ندوسکوپ از ابالفاصله  دیو با ی استنشت دهنده ی وجودنشان  ،دیده شود ندوسکوپدر هر نقطه ای از احباب ها  نشت مداوم

 .دياستفاده کنمجددا  ای و زيتمرا اندوسکوپ  دينکن در این صورت تالششود.  خارجآب 

 ديحاصل کن نانياطم .ديو فشار را آزاد کن طور کامل از آب خارج کنيد بهاندوسکوپ را يت، موفقبا ش نشت پس از انجام آزمای (5

 از درون لومن اندوسکوپ وجود دارد.هوا  یتمام ی خروجبرا یزمان کاف که

  .ديجدا کن اسکوپ را از یتست نشت دستگاه (6

 ج(پاکسازی )تمیز کردن(: 

هم م های مکانيکی و تميزکردن بخش های داخلی با آب یا مواد تميزکننده آنزیمی صورت می پذیرد.تميز کردن سطوح بيرونی به روش 

 ترین مرحله در کاهش تعداد ميکرو ارگانيسم ها مرحله تميز کردن دستی است.

توسط  دقيق ممکن استضد عفونی کردن این ابزار بدون تميز کردن آن ها غيرممکن است. باقيمانده های پروتئينی ناشی از عدم شستشوی 

کيفيت EWD ی در کيمکان عالوه بر این پاکسازیاست.  یاجبار مواد ضد عفونی کننده در کانال های اندوسکوپ فيکس شوندو فرآیندی

 وشامل فرآیندهای ذیل می باشددهد یم شیرا افزا یدست پاکسازی

مامی اسکوپ درون آن جای بگيرد را پر کنيد. برای را که ت ظرف غوطه وری مناسب یک ای نکيس ،دترجنتبا استفاده از محلول  (1

 رقيق سازی محلول از دستورالعمل سازنده پيروی کنيد.

 .شوند زيبه صورت جداگانه تم ی باید. لوازم جانبدهيدقرار  یخنث تيدر موقع راکامال جدا شده  اسکوپ  (2

در محلول باقی را  دترجنت، اندوسکوپمدت زمان مشخص شده توسط سازنده برای اندوسکوپ را به طور کامل غوطه ور کرده و   (3

 بگذارید.

 زيکمک به روند تم یبرا را نرم یو اسفنج هاپرز بدون  ینرم، پارچه ها های برس مانندرا  مناسب برای پاکسازی زاتيتجه  (4

د. نشو نیگزیجاامی که فرسوده می شوند و هنگ ضدعفونی شوند ها  استفاده نيب انتخاب کنيد. این تجهيزات نيز باید کردن

 و سپس دور بياندازید. ديکنیکبار مصرف قيد شده است، تنها یکبار از آن استفاده  چنانچه روی این گونه وسایل عبارت

. ديکن پاک انتهای بيوپسیو  یوپسيبپورت  والوها، کنترل، اطراف  یها گيرهاز جمله دست ،یرونياز سطح ب آلودگی ها را ابتدا   (5

 .برس نرم استفاده شوددر انتهای اسکوپ تنها باید از کردن نازل هوا / آب  زيتم یبرا

طول  درتا  اشدل بیطو یو به اندازه کاف ریانعطاف پذ دیبا برس. درا برس کشی نمایي قابل دسترس یکانال ها یتمامدر ادامه  (6

دفعات  ای دیگر آلودگی خارج نشودکه س زدن را تا زمانی برمتفاوت وجود دارد. های با قطر و طول  یی. برس هاعبور کندلومن 

دئودنوسکوپ  ایآب  یکمک یکانال ها یکه دارادر مورد اسکوپ هایی . دستورالعمل سازنده ادامه دهيد توصيه شده بر طبق 

 باید عمل شود.  دستورالعمل سازنده مطابق باالبر هستندکانال  یداراهایی که 

آداپتورهای فالشينگ مختص اسکوپ را به پورتال کانال اختصاصی متصل کنيد.  از یک سرنگ )یا پمپ اتوماتيک( برای پمپ   (7

 .همواره از دستورالعمل های سازنده پيروی کنيد کردن محلول به درون لومن استفاده کنيد. 

فرایند غوطه وری  .ه ها، دریچه ها و غيره را تميز کنيدتمام لوازم جانبی مرتبط آندوسکوپی، مانند فورسپس ها، قيچی ها، دکم   (8

در  از دستورالعمل سازنده دستگاه پيروی کنيد.  .را با همان محلول همزمان با اسکوپ و یا در دستگاه اولتراسونيک انجام دهيد

 .دستی هستنداغلب موارد والوهای ساکشن برای اطمينان از دسترسی به تمام سطوح، نيازمند چندین بار پاکسازی 

 در پایان، دترجنت را دور بریزید. برای جلوگيری از آلودگی متقاطع برای هر اسکوپ باید از محلول تازه استفاده شود. (0

 :روش تمیز کاری و ضدعفونی کردن دستگاهی نسبت به فرآیند سازی دستی مزایای چندگانه ای دارد از جمله 
مراحل فرآیند سازی )شستشو و ضدعفونی( خودکار کامال استاندارد است و احتمال اینکه مرحله ای ضروری  از فرآیندسازی از دست  

 برود غير ممکن است . 



 

 

استفاده از دستگاه ها احتمال  در معرض قرار گرفتن اشخاص در برابر ضد عفونی کننده های درجه باال و استریل کنندۀ شيميایی را 

 کاهش می دهند.

 

 د(شستشو

پس از پاکسازی کامل، اندوسکوپ و لوازم جانبی مربوط به آن باید برای زدوده شدن هرگونه  مواد پاک کننده شسته شوند. برای هر مورد 

می تواند مورد ریل آب مقطر استبا . برای این منظور  استفاده شودبا آب مقطر استریل   برای جلوگيری از امکان ایجاد عفونت متقابل باید از

 استفاده قرار گيرد. یک بار شستشو برای این مرحله کافی است.

تميز پر کنيد و سطح بيرونی آن را بشویيد و قطعات متحرک اندوسکوپ آب مقطر استریل سينک یا ظرف غوطه وری مناسب را با  (1

  .را  با استفاده از یک پارچه نرم بدون پرز تميز کنيد

 امال با آب و با استفاده از یک سرنگ )یا یک پمپ اتوماتيک( تميز کنيد.تمام کانال ها را ک  (2

با استفاده از یک سرنگ یا هوای فشرده، کانال ها را با هوا تميز کنيد. از دستورالعمل سازنده  آب مصرف شده را دور بریزید و  (3

ز برای خشک کردن سطوح بيرونی اسکوپی و از پارچه های نرم، بدون پرز و تمي برای اعمال فشار مناسب هوا استفاده کنيد.

لوازم جانبی آن استفاده کنيد. خشک کردن در این مرحله مانع رقيق شدن مواد ضد عفونی کننده  ای می شود که در مرحله 

 .بعد مورد استفاده قرار می گيرند

 ضد عفونی سطح باال ضد عفونی کردن:ه(

ضد عفونی شود . ورود مواد ضدعفونی کننده درکليه قسمت های  قابل دسترس  کننده سطح باالاندوسکوپ باید با استفاده از ماده ضدعفونی 

 از قبيل مجاری آب یا هوا  با زمان توصيه شده  الزامی است.

(یک استاندارد معمول برای نگه داری از اندوسکوپ های انعطاف پذیرحساس  های ضدعفونی سطح باال محلول)  HLD استفاده معمول از

  .حرارت است به

دستی شامل غوطه وری اسکوپ در یک سينک / یا ظرف حاوی ضد عفونی کننده مناسب بر اساس زمان و دمای  HLD ضد عفونی 

 توصيه شده توسط سازنده است.
 

 دستی ضدعفونی سطح باال بصورت فرآیند

دستورالعمل سازنده برای مصرف آماده ابتدا تاریخ انقضای محلول ضدعفونی کننده را بررسی کنيد و سپس محلول را بر طبق  (1

 کنيد.

بریزید. مطمئن شوید ظرف به اندازه ای بزرگ است که تمام اسکوپ درون   محلول ضدعفونی کننده را داخل یک ظرف مناسب (2

 ظرف حاوی ماده ضدعفونی کننده را در صورت عدم استفاده از محلول و در طول غوطه وری اسکوپ بگذارید. درب آن جا بگيرد.

تاریخی که محلول از ظرف اصلی به داخل ظرف غوطه وری ریخته شده است را ثبت کنيد و همچنين باید  قيد شود که از چه   (3

 .تاریخی دیگر نمی توان دوباره  از محلول استفاده شود

. هيچ گاه ثبت کنيد ها را  آزمونبر طبق دستورالعمل سازنده بسنجيد و نتایج محلول را  (MRC) شده هيحداقل غلظت توص (4

 محلول تازه را به محلولی که قبال استفاده شده نيافزایيد. این کار موجب افزایش مدت زمان استفاده مجدد از محلول نمی شود.

 ینوو اسکوپ را به طور کامل درون محلول ضدعف ديمتصل کن یمختص اسکوپ را به پورتال کانال اختصاص نگيفالش یآداپتورها (5

 همواره از دستورالعمل شرکت سازنده پيروی کنيد. .کنيد غوطه ورسطح باال کننده 

زمانی که هيچ حبابی از کانال تا  دياستفاده کن برای پمپ کردن محلول به درون لومن (کيپمپ اتومات کی ایسرنگ ) کیاز   (6

 .ديکن پيرویسازنده  دستورالعمل واره ازهمخارج نشود. 

 ی غوطه ور کنيد. در محلول ضدعفون زيرا ن داسازیها و قطعات قابل جوالوتمام  (7

. ی بپوشانيدآلودگتبخير و و اجتناب از  ییايميبخارات ش با سایر منظور به حداقل رساندن مجاورت به  درب ظرف غوطه وری را (8

 .خاص دارند هیبه تهو ازيکننده ن یاز مواد ضدعفون رخیب

نجام اکننده  یمحلول ضدعفون کارخانه سازنده شده توسط هيوصزمان ت درتنها عمليات غوطه وری را و  ديکن ميرا تنظ مریتا کی (0

 .دینگذارباقی در محلول اسکوپ ها را در طول شب . هرگز دهيد

 .ديمنتقل کن شستشو برای جداگانه ظروف نگه دارنده یا سينکو به  جدا کردهرا  یو لوازم جانب اسکوپ   (19



 

 

آن را دور بریزید، چنانچه محلول چند بار مصرف است پس از بالفاصله پس از استفاده یکبار مصرف است   HLDمحلولچنانچه  (11

بقایای محلول را با حجم زیادی از آب دور . طی شدن زمان استفاده آن را بالفاصله طبق دستورالعمل شرکت سازنده دور بریزید

 .اشدب ازيکننده ن یخنثت محلول بریزید. بر اساس نوع محصول استفاده شده برای تخليه در فاضالب ممکن اس

 مورد تأئيد سازمان غذا ودارو مندرج  یبا دستورالعمل ها طابقممناسب  طیغلظت و شرا ،در دما دیکننده با یتمام مواد ضدعفون

 .در سایت استفاده شوند

 شستشو دادن:و(

سازنده  تشرک توسط دیشستشو بادفعات  تعداد د. نشسته شوکامال  یائيميتمام مواد شبه منظور حذف  دیبا اسکوپها ،یاز ضد عفون پس

ميباشد و سيستم فيلتراسيون آب   DWآب مصرفی در شستشوی آندوسکوپها ترجيحاً آب استریل یا  کننده ارائه شود یضد عفونماده 

AER  ی طراحی دوباره و نظارت هانياز به  آب مقطر استریلقادر نيست  آب فاقد باکتری یا استریل را تهيه کند. لذا درصورت استفاده از

بيشتری دارند که منبع عوامل عفونت زای بالقوه نباشند. الزم به ذکر است یک سری از اندوسکوپ ها مثل اندوسکوپ های روده ای، ویژگی 

زی مجدد ها حاصل نمی شود و می بایست بطور دستی فرآیندسا AERهایی دارند که نياز به یک سيستم پر فشار دارند که اغلب بوسيله 

ميلی ليتر انجام شود، برای این اندوسکوپ ها تعویض قسمت های قابل تعویض مثل دریچه مکش و ملحقات  5تا  2با استفاده از سرنگ 

اندوسکوپ ها که جهت ورود بوسيله اندوسکوپ های انعطاف پذیر، مثل گيرۀ بيوپسی طراحی شده اند الزم می باشد و اهميت تميزکردن 

دن مواد اضافه قبل ضد عفونی کننده های درجه باال یا استریليزاسيون تاَکيد می شود. یک سری از انواع دریچه ها به عنوان برای از بين بر

 یکبار مصرف در دسترس هستند.

 به حالت هقيدق 1و حداقل به مدت  ديرا به طور کامل در آب فرو کن اسکوپ د،ياندازه مناسب را با آب پر کن ظرف نگه دارنده با ایو  نکيس

استفاده  اب ندوسکوپ راا جداشدنیو قطعات  یرونيسطوح بتعيين شده باشد. آن  زمان بيشتری توسط سازنده  نکهیمگر ا نگاه داریدغوطه ور 

 پرز بشویيد.پارچه نرم بدون  کیاز 

واره همشست وشو دهيد. ( کيپمپ اتومات کی ایسرنگ ) کیبا استفاده از  ،آب تريل یليم 199حداقل با  تمام کانال ها را کامال (1

 .ديکننده را دنبال کن ديتول یدستورالعمل ها

از هر بار مصرف آب  )مطابق دستورالعمل شرکت سازنده محلول(. پس ديشستشو را تکرار کن مجددا ورا خارج کرده  اسکوپ  (2

 مصرفی را درو بریزید.

 : یساز رهیکردن / ذخ خشکز(

ضدعفونی شود و سپس با فشار هوای تميز  بعد از ضدعفونی کردن و شستشو آن را خشک گرددو بخش داخلی اندوسکوپ با الکل آغشته و 

 شامل دو فرآیند جداگانه می باشد:

 خشک کردن: -1

 یماری نگه دشود و  یاستفاده نم ميطور مستق بهچنانچه اسکوپ . می شوندکامال خشک ن یاندوسکوپ عمل های نيها معموال ب اندوسکوپ

 عیرسی جهت کلونيزاسيون آل دهیا تيوضع ست،يکه به طور کامل خشک ن یدستگاهخشک شود.  یساز رهيقبل از ذخ دیشود، دستگاه با

 .کند یرا فراهم مميکروارگانيسم ها 

 .دياستفاده کن پرزنرم و بدون  ز،يپارچه تم کاز ی ،ی آنو لوازم جانب ی اسکوپرونيپاک کردن سطوح ب یبرا   (1

  وارد کردن فشار هوای تميز به درون لومن ها پيروی کنيد. ایاستفاده از الکل و /  یسازنده را برا یدستورالعمل ها از  (2

 ی(: ساز رهیذخنگهداری)-2

 بياز آس یريجلوگ یبراکنترل شده  طيمحیک به  ازيمناسب ن یساز رهياست. ذخ اسکوپ ها پردازش مجدد نهيدر زم ییگام نها انبارش

 آلودگی دوباره است.از  یري، و جلوگاز آن عمر استفاده افزایشدستگاه و  به

اندوسکوپ ها باید به روشی نگهداری شوند که منجر به آلودگی آنها نگردد  و خشک بودن آن تضمين شود. خشک کردن اندوسکوپ طی 

دوسکوپ های ضد عفونی شده سه یا چهار مرحله ضروری است تا شانس آلوده شدن اندوسکوپ توسط ميکرو ارگانيسم ها کاهش یابد. ان

باید عاری از هرگونه پاتوژن یا عامل بيماری زا باشد چون حتی تعداد کمی از عوامل بيماری زا موجب آلودگی محيط می شود مثل انواع 

 باسيل ها.

 .ديکن یبرساند بررس بيندوسکوپ ها آساتواند به  یکه م یو زبر زيت یلبه ها محل نگه داری اسکوپ ها را به منظور وجود (1

به اندازه  ورا بدهد ندوسکوپ ها تا اجازه آویختن کامل اباشند  ی کنندهبانيپشت ساختارهای ی، دارابسته دیبا انبارش یها نتيکاب (2

 متخلخل ريغ د،شون زيتم یبه راحت دی. سطوح بات در تماس نباشندنيکاب یوارهاید ای گریکدی بابزرگ باشد تا اندوسکوپ ها  یکاف

ی مها را  سميکروارگانيرشد م اجازه وشده  رطوبت حفظموجب جاذب که ممکن است  گریمواد د ایو  یکيالستبا پوشش و  بوده



 

 

به صورت تجاری برای اندوسکوپ های منعطف در دسترس هستند شده  یمخصوص طراح یها نتيکاب دهد، پوشانده نشده باشد.

 کمک کنند. شده لتريف یبا استفاده از هوا ژه،یو هیتهو یااستفاده از روش ه باخشک کردن  ندیکه ممکن است در فرآ

ا به ت کافی دهيد زمان ،نگه داری هر گونه اندوسکوپ درون آنو قبل از  ديکن زيتم یهفتگ نگه داری را به صورت یها نتيکاب (3

 شود.خشک  طور کامل

 وپدوسکان های مختلف بخش یاز همپوشانآویزان کنيد.  یبه صورت عمودبرای تسهيل در فرآیند خشک شدن را  ها دوسکوپان (4

 پوشش د.باش زانیآزادانه آو باید به صورت . نوک دیستالجلوگيری کنيد کانالداخل در  ات آبقطر منظور پيشگيری از سکون به

اری گه دآب ن باشد. ویدئو اسکوپ ها باید به منظور هوا دهی به اسکوپ بدون کپ ضدتماس  ت درنيکاب یبا لبه ها دینبا اسکوپ

 / ونتينگ نگه داری می شوند.ETOشوند. فيبراسکوپ ها با کپ 

ن جایگزیاندوسکوپ هنگام استفاده بعدی تا  دینباشوند و  جدا دیو اجزاء قابل جدا شدن با کپ های غوطه وری، ها،  چهیتمام در  (5

 شوند. 

نها نام آممکن است به این منظور و انطباق قطعات با  اسکوپ شوند.  رهيجداگانه ذخ به طور دیبا داسازیقطعات قابل ج یتمام  (6

 هایی چسبيده شوند.برچسب با استفاده از 

 استيسطبق دستورالعمل سازنده روان شوند. آب  ای کونيليسروغن خشک شوند و با استفاده از یک پارچه پنبه ای با  دیبا والوها (7

. ودش یم فیتعر قبل از نياز به پردازش مجدد بر طبق قوانين داخلی اندوسکوپ یمدت زمان نگهدارهای تعيين کننده برای 

چنانچه از کابينت نگه داری و یا خشک کردن استفاده می شود، انجام ارزیابی خطر تعيين می کند که مدت زمان نگه داری 

  اندوسکوپ بدون پردازش چه ميزان است.

 نکات حائز اهمیت در ضدعفونی کردن اندوسکوپ ها:
دقيقه با  5-19نوک های تونومتر باید به مدت  HSV ,Adenovirus 8 ,HIVجهت جلوگيری از انتقال عفونت های ویروسی نظير 

ضدعفونی شوند. دو فرآورده ای که به طور معمول برای  %79، ایزوپروپيل الکل %79، اتيل الکل ppm 5999، کلرین %3هيدروژن پراکسيد 

در آمریکا زیاد استفاده می شوند گلوتارآلدئيد و پراستيک اسيد می باشند. جامعۀ آمریکایی برای اندوسکوپ  فرآیندسازی مجدد اندوسکوپ ها

 های معده ای روده ای محلول های گلوتارآلدئيد که حاوی سورفاکتانت نمی باشند را توصيه می کند )به دليل باقی ماندۀ صابونی سورفاکتانت

 ها که شستشوی آن مشکل است.(.

درجه سانتی گراد برای حداقل  29درصد در 2رتوفتالدئيد جایگزین گلوتارآلدئيد در بسياری از موارد شده است باید ابزار درگلوتار آلدئيد او-

دقيقه قرار بگيرند. الپاروسکوپ ها و آرتروسکوپ ها و اسکوپ های دیگر که وارد بافت های استریل بدن می شوند باید قبل از  29زمان 

ضد عفونی  شده و یا   %79، ایزوپروپيل الکل %79، اتيل الکل ppm 5999، کلرین %3دقيقه با هيدروژن پراکسيد  5-19ه مدت استفاده ب

 استریل شوند.  EtOبا

مواد مورد استفاده باید با اندوسکوپ ها و ماشين های شستشو کامالً سازگار باشد. تغييرات جزیی در ظاهر اندوسکوپ ها قابل قبول می  -

 اشد.ب

 همچنين ماده تميز کننده و ضد عفونی کننده نيز باید با هم سازگار باشند. پيشنهاد می شود هر دو ماده، محصول یک کارخانه باشد. -

باقيمانده های پروتئينی ناشی از عدم شستشوی دقيق ممکن است توسط مواد ضد عفونی کننده در کانال های اندوسکوپ فيکس شوند  -

 کردن آنها غير ممکن است. ن این ابزار بدون تميزلذا ضدعفونی کرد

 دترجنت ها و مواد ضدعفونی کننده:

 دترجنتها:
 آنزیم دار و یا بر پایه الکالين می باشند که می توانند حاوی مواد فعال ضد ميکروب نيز باشند.

را از سطح وسيله جدا کرده و به صورت معلق، محلول در هر دو مورد باال شوینده باید حاوی ماده سورفکتانت با کف پایين باشد تا آلودگی 

و یا پراکنده در حالل حفظ کند و خاصيت کف کنندگی پایين در دمای اطاق بسيار ضروری است زیرا در این شرایط امکان کنترل تميزی 

 و سالمت وسيله فراهم شده و سالمت پرسنل نيز به خطر نمی افتد.

باید به صورت یک بار مصرف تهيه شوند و دترجنت های با خاصيت ضد ميکروبی باید روزی  دترجنت های بدون خاصيت ضد ميکروبی

 یکبار تهيه شوند. در هر صورت اگر محلول حاوی دترجنت کدر شود، باید محلول جدید تهيه گردد.
 

 انواع دترجنت ها شامل:
 :دترجنت های آنزیماتيک 



 

 

و یا آميالز می باشد. معموالً این دترجنت ها زمان اثربخشی دارند که توسط سازنده اعالم می  شامل یک یا چند آنزیم از انواع پروتئاز، ليپاز

 شود.

 

 :دترجنت های آلکالينی 

 برای اندوسکوپ ها توصيه نمی شود. pH>11دترجنت های آلکالينی بسيار قوی با  

 دترجنت های آلکالينی و آنزیماتيکی 

 دترجنت های حاوی مواد ضد ميکروبی 

 ENمصرف این نوع دترجنت ها در گایدالین های  مختلف توصيه شده و ميزان خاصيت ضد ميکروبی این مواد با توجه به استاندارد 

 باید تعيين شود. حداقل ميزان اثر باید شامل خاصيت ميکروب کشی، قارچ کشی و اثر ضد ویروس  های پوشش دار باشد. 14885

حداقل اثر ضد ميکروبی برای شوینده های حاوی ضد عفونی کننده های اندوسکوپ ها شامل اثر ميکروب کشی، قارچ کشی، مایکو باکتری 

کشی و اثر کشنده ویروس های پوشش دار و بدون پوشش می باشد. مواد آلدئيدی و مواد حاوی اکسيد کننده ها اثرات وسيع و مطلوبی بر 

 ها نشان می دهند. از گروه آلدئيدی ها می توان به فرمالدئيد، گلوتارآلدئيد و اورتو فتالدئيد اشاره کرد. عليه ميکرو ارگانيسم 

 از گروه اکسيد کننده ها به اسيد هيپوکلریت، کلرین دی اکساید و پراستيک اسيد و نمک های آن هستند. -

  ترکيبات غير موثر شامل: -

 ثرات ناکافی و پایين، برای ضد عفونی اندوسکوپ ها توصيه نمی شوند.الکل، فنل، ترکيبات آمونيوم به جهت ا
 

 ضد عفونی کننده ها:
ضدعفونی کننده هایی که در دمای اتاق و برای روش دستی تميز و ضد عفونی کردن اندوسکوپ ها استفاده می شوند و همچنين ضد عفونی 

تعيين شوند. این تست ها باید تحت شرایط  EN14885کننده هایی که در ماشين های شستشو استفاده می شوند باید مطابق استاندارد 

 % 64/1گلوتارآلدئيد با  %05/9/.% ارتوفتالدئيد، 55گلوتارآلدئيد،  %4/2حاضر فرموالسيون های شامل بيش از  در حال تميز صورت گيرد.

هيدروژن پراکسيد % 5/7پراستيک اسيد و  %98/9هيدروژن پراکسيد با  %1پراستيک اسيد،  %23/9هيدروژن پراکسيد با % 35/7فنل/فنات، 

ردی، مصرف کننده می بایست با سازندۀ تجهيزات و ابزار،سازگاری محلول به کار رفته با تجهيزات استفاده می گردند ولی بدليل آسيب عملک

 مورد نظر  را چک کند.

استریليزاسيون اتيلن اکساید برای اندوسکوپ های انعطاف پذیر خيلی کم صورت می گيرد که این به دليل فرآیند طوالنی آن و زمان بر 

محلول شيميایی که به طور معمول برای فرآیندسازی مجدد اندوسکوپ ها زیاد استفاده می شوند گلوتارآلدئيد ساعت( می باشد. دو  12بودن) 

و پراستيک اسيد می باشند. برای اندوسکوپ های معده ای روده ای محلول های گلوتارآلدئيد که حاوی سورفکتانت  نمی باشند توصيه می 

 نت  که شستشوی آن مشکل است(.گردد )به دليل باقی ماندۀ صابونی سورفکتا

از جمله به دليل این که چشم ها و مجرای بينی را تحریک نمی کند و همچنين  دارد ديکه نسبت به گلوتارآلدئ ییایمزا ليبه دلاورتوفتالدئيد 

 نيازی به فعال سازی و نظارت در طول زمان مواجهه ندارد،جایگزین گلوتارآلدئيد در بسياری از موارد شده است.

 همچنين از جمله ضدعفونی کننده هایی که می توانند جایگزین گلوتارآلدئيد شوند شامل موارد زیر است:

 درجه  29ی دقيقه در دما 12به مدت % 55/9ارتوفتالدیيد -

 درجه  29یدقيقه در دما 15برای مدت % 23/9اسيد بعالوه پراستيک % 35/7پراکسيد هيدروژن -

هایی  از قبيل یدوفور، محلول های کلرین، الکل ها، ترکيبات آمونيوم کواترنری و فنوليک ها برای فرآیندسازی بهتر است ضدعفونی کننده 

 مجدد اندوسکوپ ها استفاده نشوند.

 :گلوتارآلدئید 
 موجود می باشند. %2تا  4/3محصوالت آماده مصرف گلوتار آلدئيد در غلظت 

 روز می باشد. 28،  %4/3روز و برای گلوتار آلدئيد  14لدئيد پس از باز شدن درب ظرف گلوتارآ %2حداکثر زمان مصرف مواد با غلظت 

 و یا استاندارد محلی و بر اساس ارتباط غلظت، زمان اثر محصول باشد. EN14885در محصوالت غليظ، تهيه رقت باید بر اساس استاندارد 

( یا سوکسينيک آلدئيد و Glyoxalا سایر مواد آلدئيدی نظير گالیوکسال )محصوالت غليظ بر پایه گلوتار آلدئيد معموالً بصورت ترکيب ب

  یا مواد موثره نظير ترکيبات آمونيوم موجود می باشند.

 مزایا: 
 خاصيت ضد ميکروبی خوبی دارد، گران نيست، آسيبی به اندوسکوپ ها و لوازم جانبی آن ها وارد نمی کند.



 

 

 معایب: 
 یک، روماتيت، درماتيت سمی و آسم، مسموميت برای پرسنل واحد اندوسکوپی می شود .در پرسنل باعث واکنش های آلرژ

 پیشنهاد می شود در محل با تهویه مناسب و در ظروف در بسته استفاده شود.
 در بيماران، باقيمانده گلوتار آلدئيد در اثر آبکشی نامناسب سبب ایجاد کوليت، کرامپ های شکمی و اسهال خونی می شود.

(OPA) Orthophthaldehyde : 

می باشند. این محصوالت قابل استفاده در ماشين های شستشو، در اندوسکوپ شوی  OPAاز ماده  %55محصوالت آماده مصرف حاوی 

مان بر مایکو باکتریوم های مقاوم به گلوتار آلدئيد در ز OPAپایدار است.  0تا  3بين  pHباشند. در  های اتوماتيک و بصورت دستی می

 طوالنی تر از معمول موثر است.

OPA .موثرتر از گلوتار آلدئيد بوده و طول عمر بيشتری نيز دارد. البته این موارد احتياج به تحقيقات بيشتر جهت اثبات قطعی دارد 

(PAA) Peracetic acid : 

 این محصول به فرم مایع و پودر در دسترس است

 مزایا:

 درجه قابل استفاده است 56در دمای اتاق و تا دمای 

 ( اثر بيشتری نسبت به گلوتار آلدئيد دارد3تا  39/8) pHوابسته است در  pHاثر آن قویا به 

 در ميکرو ارگانيسم ها، مقاومتی به این ماده دیده نشده است.

 عوارض کمتری ایجاد می کند 

 معایب:

 روز دارد. 7ساعت تا  24 طول عمر این ماده پایين است.محلول آماده مصرف آن طول عمری بين

مشکل دیگر این ترکيب بوی سرکه ای شدید محلول و خورنده بودن آن برای اندوسکوپ ها است به جهت اکسيد کننده بودن این ماده 

لوتار گاحتمال دارد که پس از انجام عمليات در لوله اسکوپ نشتی ایجاد کند و خصوصاً اگر در گذشته برای ضد عفونی کردن لوله اسکوپ از 

 آلدئيد استفاده می شده است.

 :کلرین دی اکساید 
 این ماده سبب آسيب به ابزار شده ولی از گلوتارآلدئيد موثرتر می باشد.

.ضد عفونی کننده های تولید شده توسط الکترولیت که از آن می توان برای ضدعفونی کردن و نه استریالنت استفاده کرد 

دقيقه تنها در صورتی موثر است که وسيله ابتدا به طور  29به ميزان  %2اکساید و یا غوطه ورسازی در گلوتارآلدئيد استریليزاسيون با اتيلن 

 کامل تميز شده باشد
 


