
 

 

 پاکسازی ابزار کاربردی و اجرائی روشهای راهنمای

 :کاربرد حیطه

  درمانی مراکز ها، بيمارستان

 :مسئولیت

 یدرمان مرکز خرید مسئول ،کارشناسان بهداشت محيط و ها بخش مدیران 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

 :هدف

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

 منابع

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

 بهداشت وزارت در شده وبومی ملی های سياست -

 (MSDS)شيميایی مواد استفاده دستورالعمل -

 سازنده تجهيزات استفاده دستورالعمل -

 کلیات:

 صورت خرآ مرحله تا نخست مرحله از آن طی که ميشود اطالق استریليزاسيون و ضدعفونی ، پاکسازی با مرتبط های پروسه تمام شامل آلوده وسيله یک کردن ایمن کلی فرآیند کليه به زدایی آلودگی 

 می تبدیل امحا یا و بيمار استفاده ، نقل و حمل برای ایمن وسيله یک به مورد حسب بر آلوده وسيله یک آن صحيح اجرای توسط که باشد می ای پروسه  Decontamination واقع در.  گيرد می

 .شود

  شروع می شود(Cleaning)و پاکسازی (Pre - Soaking)پيش غوطه وریاز  زدایی آلودگی ی پروسه مراحل



 

 

 

 (Pre - Soaking)پیش غوطه وری

 برای تمام پروسه های آلودگی زدایی اجباری است. (Cleaning)پاکسازی

 

 :روش غوطه وریه تمیز کردن وسایل پیش از استریلیزاسیون ب
عفونی استفاده شود اکثر عفونتهای ناشی از وسایل به دليل تميز و ضد تميز کردن ابزار و وسایل، گامی مهم در کل مراحل گند زدایی، ضد عفونی و استریليزاسيون است که باید همراه یا قبل از تمام روش های ضد

 عفونی کردن نا کافی روی می دهند. 

 یناش ینيئپروت یها ماندهيباق رایاست، ز رممکنيکردن آنها غ زيکردن ابزار بدون تم یباشد.ضدعفون یم یدستگاه ای( ی)بروش غوطه ور یکردن دست زيها مرحله تم سميارگانکرويمرحله در کاهش تعداد م نیتر مهم

های ابزار بایستی قبالً توسط آب و مواد شوینده یا شوینده. دچار اشکال گردد ونيزاسيلیاستر ایکردن  یو ادامه کارضدعفون شوند کسيکننده در کانال هاف یممکن است توسط مواد ضدعفون قيدق یاز عدم شستشو

در ظرفی  ل پس از استفادهکار بهتر است وسائ نیای برا. پيش نياید دار تميز گردند. تميز کردن یعنی زدودن مواد زاید )از سطح از جمله باقيمانده مواد آلی و نمکهای غيرآلی( که تداخلی در استریليزاسيونآنزیم

بيش از چند ساعت  دیکارنبا نیوسایل پوشانده شود و ای تا کامالً رو ختهیگراد( ر یدرجه سانت 52مقاوم به سوراخ شدگی قرار داده شوند و روی آنها یک محلول شوینده/ضد عفونی کننده به همراه آب ولرم )حداکثر 

. استفاده از لوازم محافظت شخصی مانند عینك دیاز محلول های ضد عفونی کنندة قوی/استریل کننده های شیمیایی استفاده نکن چگاهیهواهد شد. خوردگی بعضی از وسایل خ اعثب رایطول بکشد ز

ظرفشویی بدست کرد. استفاده از دستکش های معاینه یا جراحی در این مرحله  تکشبرای شستن وسایل و جابجایی آنها باید دس محافظ/شیلد، روپوش و زدن ماسك برای انجام عمل شستشو ضروری است.

اشيد، مراقب وسایل تيز ب هميشه. شته باشدشستشوی دستی وسایل باید در یک سينک عميق و مناسب انجام شود و ترجيحاً باید یک سينک جداگانه و زیر آب داغ برای آبکشی وسایل وجود دا عمل. ممنوع است

استفاده ها برای شستن آن )نایلونی(ها، از برس های دسته بلند خود را در سينک های پر از کف که نمی توان وسایل تيز درون آنها را بخوبی دید، فرو نبرید، بهتر است برای دور نگه داشتن وسایل از دست هرگز دست

ایل باید بصورت . وساستفاده شوداستریل گردند. بهتر است از انواع یکبار مصرف آنها خشک و در انتها سته و تميز شوند و سپس برس های سيمی مناسب نيستند، این برس ها باید پس از استفاده ش یا، اسکاچ شود

 داخلآنها در عمل استریليزاسيون ت وسایل خيس آب موجود روی سطحاز آنجایی که . شسته نشوند وسایل استيل را همراه با وسایل تيتانيومیگيرند. و در محلول های ضد عفونی کننده قرار نشوند خشک نگهداری 

وری را از هرشوندتجهيزات اتوماتيک با باال رفتن سرعت اثر پيشرفت تميزی امکان باال رفتن به را با دستمال حوله ای یا پارچة تميزبدون پرز خشک قبل از مرحله استریليزاسيون، می کند. وسایل تميز شده ایجاد

ایی پرسنلی که در محل گندزد. ست تميز گردندماس کارکنان را با خون و مایعات بدن کاهش دهد. وسایل ظریف یا پيچيده و ابزار حساس به حرارت یا بخار نيازمند آن است که به دقت با دجهات مختلف باال برده ت

ق تماس با پوست تواند از طریآلوده یک منشأ ميکروارگانيسم بوده و می ابزار. ماسک و پوشش گان استفاده نمایندکنند بایستی هنگام جابجایی ابزار یا تميزکردن ابزار آلوده از دستکش یکبار مصرف و  یکردن کار م

 . دست یا با مخاط چشم، بينی و دهان آلودگی را منتقل نماید

ا خون و مایعات بعلت کاهش تماس ب کارکنان یکار وکاهش آلودگ تيفيو ک یاثر بخش یبازده شافزای بعلت( ضد عفونی کننده-استفاده از روش اتوماتيک )شوینده های اولتراسونيک یا ماشين های شویندهبطور کلی 

 .ارجحيت دارد  بدن

 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.

ل حفظ کند و خاصيت کف کنندگی پایين در دمای شوینده باید حاوی ماده سورفکتانت با کف پایين باشد تا آلودگی را از سطح وسيله جدا کرده و به صورت معلق، محلول و یا پراکنده در حالدر هر دو مورد باال 

 پرسنل نيز به خطر نمی افتد.اطاق بسيار ضروری است زیرا در این شرایط امکان کنترل تميزی و سالمت وسيله فراهم شده و سالمت 

د. در هر صورت اگر محلول حاوی دترجنت کدر شود، باید محلول دترجنت های بدون خاصيت ضد ميکروبی باید به صورت یک بار مصرف تهيه شوند و دترجنت های با خاصيت ضد ميکروبی باید روزی یکبار تهيه شون

 جدید تهيه گردد.
 

 انواع دترجنت ها شامل:
 :دترجنت های آنزیماتيک 

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

 

 سورفکتانتها(دترجنت های آلکالينی(: 

 که شامل سه دسته می باشند:

 در ماشينهای شستشو(آنيونی)با خاصيت کف زائی کم،کاربرد 

 کاتيونی)با خاصيت کف زائی باالتر،کاربرد درشستشوی دستی(

 غير یونی)اثر کمک کنندگی در افزایش خاصيت تميز کنندگی(

 )سورفکتانتها( استفاده می گردند.دترجنت های آلکالينی در شوینده های متداول مصرفی معموالًهر سه دسته

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

 دترجنت های آلکالينی و آنزیماتيکی 

 دترجنت های حاوی مواد ضد ميکروبی 

ثر باید شامل خاصيت ميکروب کشی، باید تعيين شود. حداقل ميزان ا EN 14885مصرف این نوع دترجنت ها در گایدالین های  مختلف توصيه شده و ميزان خاصيت ضد ميکروبی این مواد با توجه به استاندارد 

 قارچ کشی و اثر ضد ویروس  های پوشش دار باشد.

 .ر کشنده ویروس های پوشش دار و بدون پوشش می باشدحداقل اثر ضد ميکروبی برای شوینده های حاوی ضد عفونی کننده های اندوسکوپ ها شامل اثر ميکروب کشی، قارچ کشی، مایکو باکتری کشی و اث

 


