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ضذ عفوني و استريليساسيوى وسايل پسشكي
مقذمٍ:
اؾشطيل ثَزى ٍؾبيل ٍ لَاظم دعقىي ٍ خطاحي يىي اظ فبوشَضّبي هْن زض هطالجز ثيوبض هحؿَة
هيگطزًس ٍ اظ آًدب وِ اوثط ٍؾبيل چٌس ثبض ههطف ّؿشٌس اهىبى اًشمبل دبسَغًْب زض نَضر فسم اًدبم
دطٍؾِ دبوؿبظي ،ضسففًَي ٍ اؾشطيليعاؾيَى ٍخَز زاضز.
دطٍؾِ آلَزگي ظزايي ،هطحلِ اي اؾز وِ هيىطٍاضگبًيؿن ّب اظ ثيي هي ضًٍس ٍ زض ًشيدِ ففًَشي
ثيوبض ضا سْسيس ًوي وٌس.
هطاحل آلَزگي ظزايي ( )Decontaminationفجبضسٌس از:
 .1پاكسازي و تويس كردى
 .2عفونت زدايي)ضذ عفوني كردى)
 .3استريليساسيوى

دطٍؾِ ّبي دبوؿبظي ٍ ضفـ آلَزگي ثبيس زض سوبم ثيوبضؾشبًْب ٍ هطاوع زضهبًي اًدبم قَز ٍ ثِ دطؾٌل
ّط ثرف اخبظُ زازُ قَز سب ضٍـ هٌبؾت آلَزگي ظزايي ٍؾبيل ذَز ضا اًشربة وٌٌس.
 تعریف ياشٌ َا:
 مادٌ ضذ مينريبّ :طهبزُ اي وِ هيىطٍاضگبًيؿن ضا هي وكس ٍ يب ضقس آى ضا هْبض هي
وٌس.
 بيًسيذ :يه هبزُ قيويبيي ٍ يب فيعيىي وِ ّط ًَؿ اضگبًيؿن ظًسُ ،دبسَغى ٍ غيط دبسَغى ضا
هي وكس.
 وطاوگرَاي بيًلًشیل :فطآٍضزُ ّبي اؾشبًساضز قسُ اي ّؿشٌس وِ ثطاي ؾٌدف هيعاى
اؾشطيليعاؾيَى ثِ وبض هي ضًٍس ٍ ًكبى زٌّسُ حضَض يب فسم حضَض اؾذَضثبوشطي هي ثبقس
ثؿشِ ثِ ًَؿ اؾذَض ،ضٍـ اؾشطيليعاؾيَى ًيع هشفبٍر اؾز.
 پامسازي :يه دطٍؾِ قبهل ثِ وبض ثطزى زسطخٌز ّب ( ٍ (Detergentهَازّبي آًعيوي
دبن وٌٌسُ خْز حصف هَاز هبًٌس ذبن ٍ هيىطٍاضگبًيؿن اظ ؾغح يه خؿن هي ثبقس.
هطحلِ دبوؿبظي اٍليي هطحلِ هي ثبقس.
 آلًدگي زدایي :اؾشفبزُ اظ اثعاض فيعيىي ٍ قيويبيي خْز اظ ثيي ثطزى ٍ غيط فقبل وطزى
دبسَغًْب ثط ضٍي ؾغح سب حسي وِ زيگط احشوبل اًشمبل ففًَز ٍخَز ًساقشِ ثبقس .آلَزگي
ظزايي هي سَاًس ؾغح دبن ؾبظي ،ضسففًَي ٍ اؾشطيليعاؾيَى ضا افعايف زّس.
 ضذ عفًويّ :ط دطٍؾِ اي (فيعيىي يب قيويبيي) وِ هَخت ًبثَزي وبهل دبسَغًْب قَز.
 ضذعفًوي مىىذٌ :يه هبزُ قيويبيي اؾز وِ اوثط دبسَغًْب ضا هي وكس ،اهب هوىي اؾز
اؾذَض ثبوشطي ّب ضا اظ ثيي ًجطز  .ضسففًَي ظهبًي اًدبم هي گيطز وِ ضٍقْبي حطاضر ٍ
گطهبيي وبضايي الظم ضا ًساقشِ ثبقس ٍ يب ثِ ٍؾبيل آؾيت ثطؾبًس .عيف ٍؾيقي اظ هَاز
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ضسففًَي وٌٌسُ قيويبيي ثب فقبليز آًشي هيىطٍثيبل هشفبٍر ٍخَز زاضز.اوثط آًْب العاهب ّوِ
هيىطٍاضگبًيؿن ّب ٍ اؾذَض آًْب ضا ًوي وكٌس ثلىِ سقساز هيىطٍاضگبًيؿن ّب ضا سب ؾغحي وِ
زيگط ثطاي ؾالهشي هضط ًيؿز وبّف هي زّس .هَاز ضسففًَي وٌٌسُ ضا فمظ ثط ضٍي ؾغَح
غيط ظًسُ اؾشفبزُ هي قَز .هَاز قيويبيي وِ ثطاي وكشي هيىطٍاضگبًيؿن ّبي ثبفز ظًسُ ثىبض
هي ضًٍس آوتي سپسيس ًبهيسُ هي قًَس.
ثبسَخِ ثِ هيعاى فقبليز ضسففًَي وٌٌسُ ّب فقبليز آًْب ثِ ؾِ ؾغح سمؿين هي قَز:
 - 1ؾغح ثبال
 - 2ؾغح هشَؾظ
 - 3ؾغح دبييي
 low level disinfectant : LLD-1ضس ففًَي وٌٌسُ ّبي ؾغح دبييي:
ايي زؾشِ قبهل هَازي هي ثبقس وِ ّوِ ثبوشطيْبي هَلس ثِ خع هبيىَثبوشطيب (اظ خولِ
ّ ، )tubercle bacilliوِ ٍيطٍؼ ّبي ليذيسي ٍ غيط ليذيسي ٍ ًيع ثطذي لبضچْب ضا هيىكٌس.
اهب لسضر وكشي اؾذَض ثبوشطي ضا ًساضًس .ايي زؾشِ هقوَال ثِ فٌَاى دبن وٌٌسُ ؾغَح ًيع ثِ
وبض هي ضًٍس.هبًٌس ؾبٍلي ٍالىل ٍ...
 Intermediate level disinfectant :ILD -2ضسففًَي وٌٌسُ ّبي ؾغح هشَؾظ:
هَازي ّؿشٌس وِ ّوِ ثبوشطيْبي هَلس ضا ًبثَز هي وٌٌس ،اظ خولِ ،tubercle bacilli
ٍيطٍؾْبيي ثب غكبء ليذيسي ٍ غيطليذيسي ،اؾذَضلبضچْبٍ ،لي اؾذَضثبوشطيْب ضا ًبثَز ًوي
وٌس.هبًٌس زوًَىؽ  53دالؼ ٍ...ٍZeta 1 Ultra
high level disinfectant : HLD-3
هَاز قيويبيي وِ سحز قطايظ هٌبؾت ،زهبي هٌبؾت ٍ غلؾز هٌبؾت لبزض ثِ وكشي ثطذي ا
ؾذَضثبوشطيْب هي ثبقٌس .ثٌبثطايي ثِ ًؾط هي ضؾس زض ثطاثط ثبوشطيْبي هَلس ،لبضچْبٍ ،يطٍؾْب ٍ ؾبيط
هيىطٍاضگبًيؿن ّب هَثط ٍالـ هي قًَس.اهب لبزضثِ وكشي سقساز ظيبزي اظ اؾذَض ثبوشطيْب ًيؿشٌس.هبًٌس
دطؾيسيي ٍ گلَسبضالسئيسٍ...
ٍ يطٍؼ ّبي ليذيسي:
ٍيطٍؾي وِ ّؿشِ آى سَؾظ يه غكبء ليذَدطٍسيٌي احبعِ قسُ ثبقسٍ ،يطٍؼ ليذيسي
ًبم زاضز ٍ زض نَضر اظ ثيي ثطزى ايي زيَاضُ ليذيسي ،ذبنيز ففًَز ظايي ٍيطٍؼ اظ
ثيي هي ضٍزٍ .يطٍؼ ّبي ايي زؾشِ ثِ ضاحشي سَؾظ اًَاؿ دبن وٌٌسُ ّب ٍ ففًَز
ظزاّب غيط فقبل هي قًَس.
ثِ ايي زؾشِ ٍيطٍؾْبي دبوز زاض ًيع هي گَيٌس .اًَاؿ آًْب فجبضسٌس اظّ ، HIV:طدؽ ٍ HBV ،
.HCV
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ٍ يطٍؼ ّب غيط ليذيسي:
ٍيطٍؾْبيي ّؿشٌس وِ ًَولئيه اؾيس آًْب غكبء چطة ًساضز .ايي ٍيطٍؾْب همبٍم
سط ثَزُ ٍ ثِ آًْب ّيسضٍفيليه ّن گفشِ هي قَز .اظ ايي زؾشِ هي سَاى ،Poliovirus
ٍ ٍ Rhinovirusيطٍؼ ّذبسيز  Aضا ًبم ثطز.
 پاستًریساسيًن:
ايي ضٍـ وِ سَؾظ لَئيؽ دبؾشَض وكف قس فجبضر اؾز اظ گطهب زازى هبزُ غصايي (هقوَال
هبيقبر) سب زهبيي ذبل ثِ هسسي هكرم ٍ ؾذؽ ؾطز وطزى ؾطيـ آىّ .سف اظ
دبؾشَضيعاؾيَى حصف لبثل سَخِ دبسَغى ّب هي ثبقس .ثِ هٌؾَض حفؼ ؾبذشبض هَلىَلي،
هبيقبر ثِ ًمغِ خَـ ًوي ضؾٌس.
ّط چِ زضخِ حطاضر ثبالسط ثبقس ،هسر ظهبى دبؾشَضيعاؾيَى وبّف هي يبثس .ثِ ايي ضٍـ
ففًَز ظزايي گطهبيي ًيع هي گَيٌس.
 پيريشن :فَاهل ست ظا ّؿشٌس هبًٌس اًسٍسَوؿيي ّبي هَخَز زض زيَاضُ ذبضخي ثبوشطي
گطم هٌفي
 طبقٍ بىذي يسایل پسضني از وظر آلًدگي:
 .1غير بحراني (ٍ :)Low Riskؾبيلي وِ زض اضسجبط ثب دَؾز هبًٌس گَقي فكبضؾٌح ٍ يب زض
سوبؼ ثب هحيظ اعطاف (هبًٌس زيَاض ،ظهيي ٍ ؾمف ٍ ٍؾبيل هحل وبضٍّ ).....ؿشٌس زض ايي
زؾشِ لطاض زاضًس .ثطاي ايي زؾشِ اظ ٍؾبيل دبوؿبظي سَؾظ يه هبزُ قَيٌسُ ٍ ذكه
وطزى وبفي اؾز.
 .2نيوه بحراني ( :)Intermediate Riskايي ٍؾبيل ثِ عَض وبهل ٍاضز دَؾز يب ثرف
اؾشطيل ثسى ًوي قًَس ،ثلىِ زض سوبؼ ثب هربط ثسى هي ثبقٌس .دبوؿبظي ّوطاُ ثب ضس
ففًَي وٌٌسُ ؾغح هشَؾظ (  )ILDثطاي ايي زؾشِ اظ ٍؾبيل وبفي اؾز .اظ خولِ ايي
ٍؾبيل فجبضسٌس اظٍ :ؾبيل سٌفؿي ،اًسٍؾىَح ،الضًگَؾىَح ،سطهَهشط ٍ.........
 .3بحراني ( ٍ :)High Riskؾبيلي ّؿشٌس وِ ثب ثبفشْبي اؾشطيل ثسى هؿشميوب زض سوبؼ
ّؿشٌس .اگط ايي ٍؾبيل آلَزُ ثبقٌس ثِ ؾطفز آى ضا اظ عطيك ثبفشْبي ثسى هٌشمل هي وٌٌس.
ايي ٍؾبيل حشوب ثبيس اؾشطيل قًَس .اگط اهىبى اؾشطيليعاؾيَى ًجبقس هي سَاى اظ ضسففًَي
وٌٌسُ ّبي لَي اؾشفبزُ وطز .اًَاؿ ايي ٍؾبيل فجبضسٌس اظٍ :ؾبيل خطاحي ،ؾًَسّب ،وبسبسطّبي
فطٍلي ،ايوذلٌز ّب ٍ.....
 استریل مىىذٌ :هَازي وِ ّط فطم ظًسُ اظ هيىطٍة ضا چِ ثِ ضٍـ فيعيىي ٍ چِ ثِ ضٍـ
قيويبيي ثِ ذهَل اؾذَض آًْب ضا اظ ثيي ثجطز .سَنيِ هي قَز ّط زؾشگبّي وِ زض سوبؼ
هؿشمين ثب ذَى يب ثبفز ظيط دَؾز ّؿشٌس زض ثيي ّط ثبض ههطف دبوؿبظي ٍ اؾشطيل قًَس
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اًشربة ضٍـ اؾشطيليعاؾيَى ثِ فبوشَضّبي ظيبزي ثؿشگي زاضز ،اظ خولِ خٌؽ ٍؾبيلًَ ،ؿ
هيىطٍاضگبًيؿن ّب ،زؾشِ ٍ عجمِ ٍؾيلِ اظ ًؾط آلَزگي (ثحطاًي ،غيط ثحطاًيً ،يوِ ثحطاًي) ٍ زض
زؾشطؼ ثَزى هشسّب.
 نحوه آلودگي زدايي وسايل و هراحل آى:
ؾِ هطحلِ ثطاي آلَزگي ظزايي ٍؾبيل وِ زض آظهبيكبر وليٌيىي ٍ يب خطاحي ثىبضهي ضًٍس ٍخَز
زاضز .دبوؿبظي اٍليي هطحلِ ٍ هْن سطيي هطحلِ اؾز.
 )1 پاكسازي:

دبوؿبظي ثِ هفَْم حصف ّوِ هَاز ذبضخي (گطز ٍ غجبض ٍ هَاز آلي) اؾز .دبوؿبظي سَؾظ آة ،هَاز
قؿشكَ زٌّسُ ٍ يب وبضّبي فيعيىي هبًٌس ؾبيف اًدبم هي قَز .هطاحل ضسففًَي ٍ اؾشطيليعاؾيَى
ثقس اظ دبوؿبظي اًدبم هي قَز ظيطا زض نَضر فسم اًدبم ايي هطحلِ ،ثِ فلز دٌْبى قسى
هيىطٍاضگبًيؿن ّب زض ثبفز آلي ٍؾبيل ،هيىطٍاضگبًيؿن ّب سَؾظ اؾشطيليعاؾيَى اظ ثيي ًوي ضًٍس.
قَيٌسُ ّب ،دطٍسئيي ّب ٍ ضٍغي ّب ضا حل وطزُ ٍ اظ ثيي هي ثطز .دبوؿبظي ثِ قىل زؾشي يب
هىبًيىبل اًدبم هي قَز .ضٍقْبي دبوؿبظي هىبًيىبل فجبضسٌس اظ :دبن وٌٌسُ ّبي اٍلشطاؾًَيه ٍ
قؿشكَزٌّسُ ّبيي وِ ثِ قىل هىبًيىي ثبفث دبوؿبظي ٍ آلَزگي ظزايي هي قًَس.
هحلَلْبي ضسففًَي وٌٌسُ قبهل هَاز آًعيوي ّؿشٌس ثب فطهَل دطٍسئبظّب وِ دطٍسئيي ّب ضا حل هي
وٌٌس .زسطخٌز ّب ًيع هي سَاًٌس زض ايي هطحلِ اؾشفبزُ قًَس ٍ ثسٍى ايدبز سحطيه ،آلَزگي  ،گطز ٍ
ضٍغي ضا اظ ثيي هي ثطًس .هغبلقبر ًكبى زازُ اًس وِ هطحلِ دبوؿبظي ثِ سٌْبيي 10000ثطاثط آلَزگي
هيىطٍثي ضا ون هي وٌس .دبوؿبظي يه هطحلِ هْن زض اظ ثيي ثطزى آلَزگي ّبي هيىطٍثي اظ ٍؾبيل
خطاحي هي ثبقٌس.
.i

پامسازي مناويني:

ثيكشط ثركْبي اؾشطيليعاؾيَى اسَهبسيه ّؿشٌس ٍ خبثِ خبيي زؾشي سَؾظ افطاز ثِ ًسضر اسفبق هي
افشس.
 هبقيٌْبي قؿشكَ:
ايي هبقيٌْب اثشسا ثب آة ؾطز وبض قؿشكَ ضا آغبظ وطزُ ٍ ؾذؽ  2زليمِ ثب آة زاك71زضخِ قؿشكَ
هي زٌّس .ؾذؽ  10ثبًيِ ثب آة زاك  90-80زضخِ ؾبًشيگطاز قؿشكَ زازُ ٍ ثقس سَؾظ ذكه وي
ثب زضخِ حطاضر  70-50زضخِ ؾبًشيگطاز ذكه هي قًَس.
 قؿشكَ زٌّسُ/ضسففًَي وٌٌسُ:
ايي هبزُ خْز ٍؾبيل خطاحي ٍ ثيَْقي ثىبض هي ضٍز .چطذِ قؿشكَي اٍليِ  45زليمِ عَل
وكيسُ ٍ ؾذؽ هطحلِ قؿشكَ سَؾظ آة زاك  100-60زضخِ ؾبًشيگطاز ٍ هبزُ زسطخٌز ثِ هسر 2
زليمِ اًدبم هي قَز.
 اٍلشطاؾًَيىبسَض:
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ايي زؾشگبُ يه ٍؾيلِ گطاى ليوز ٍ هطغَة اؾز .ايي زؾشگبُ ثب لسضر  0.44 w/cm 3سوبم هَاز
اضبفي ٍ آلي ضا حصف هي وٌس.
.ii

پامسازي دستي:

سوبم الالهي وِ ًيبظ ثِ اؾشطيليعاؾيَى زاضًس اثشسا ًيبظ ثِ يه دبوؿبظي اٍليِ زاضًس .آب سرد اضخح
اؾز ٍ هي سَاًس اوثط هَاز دطٍسئيٌي (ذَى ،ثعاق  )........،ضا حصف وٌس ظيطا ايي هَاز هي سَاًٌس سَؾظ
حطاضر هٌقمس قًَس ٍ ثقس حصف آًْب ؾرز سط قَز.
ؾبزُ سطيي ٍ همشهساًِ سطيي ضٍـ ايي اؾز وِ سَؾظ ثطؼ ّبي هطعَة ضٍي ٍؾبيل ضا گطزگيطي
وطز سب اظ درف گطز ٍ غجبض زض فضبي اعطاف خلَگيطي قَز .ؾذؽ ثطؼ قؿشكَ زازُ هي قَز .زض
ًْبيز ٍؾبيل ثب آة قؿشِ قسُ ٍ ذكه هي قًَس .ؾذؽ ٍؾبيلي وِ غيط ثحطاًي ّؿشٌس آهبزُ
اؾشفبزُ هي گطزًس اهب ٍؾبيل ًيوِ ثحطاًي ٍاضز هطحلِ ففًَز ظزايي ٍ ٍؾبيل ثحطاًي ٍاضز هطحلِ
اؾشطيليعاؾيَى هي قًَس.
دبوؿبظي زؾشي ضطٍضي اؾز اگط:
) ٍؾبيل دبوؿبظي هىبًيىي زض زؾشطؼ ًجبقس.) ٍؾبيل ثؿيبض ؽطيف ٍ حؿبؼ ّؿشٌس.) ثطذي ٍؾبيل ثبيس خساگبًِ سوييع قًَس.) ٍؾبيل زاضاي هدبضي ثبضيه هي ثبقٌس.دبوؿبظي زؾشي ثبيس ثب زلز وبهل اًدبم قَز ٍ افطاز ثبيس عجك دطٍؾِ ّبي شوط قسُ ديف ثطًٍس.
مراحل اوجام پاك سازي:
1
2
3

4
5
6
7

 دَقيسى زؾشىف هرهَل،ديف ثٌس دالؾشيىي ،هحبفؼ چكن ٍ هبؾه زض حيي دبوؿبظي. غلغبًسى ٍؾبيل زض ؽطف حبٍي آة ٍ هبزُ زسطخٌز. ثطؼ وكيسى وبهل ٍ قسيس ٍؾبيل ثِ ّوطاُ آة ٍ زسطخٌز خْز حصف سوبم آلَزگيْبيؾغحي .زض ايي هطحلِ ثبيس سوبم ٍؾبيل ظيط آة لطاض گطفشِ ثبقٌس ٍ وبهال زض آة غَعِ ٍض
ثبقٌس.
 قؿشكَي زاذل هدبضي سَؾظ خطيبى ٍ فكبض آة. قؿشكَي وبهل ٍؾبيل ثب آة خْز ضفـ وبهل زسطخٌز اظ ؾغح آى .ثبلي هبًسى زسطخٌزضٍي ٍؾبيل اظ سبثيط ٍ ويفيز دبوؿبظي هي وبّس.
 ثطضؾي ٍؾبيل ثطاي اعويٌبى اظ دبن قسى اًْب. -ذكه وطزى ٍؾبيل سَؾظ ذكه وي ّبٍ يب حَلِ ّبي سوييع.

*نكاتي كه در هنگام پاك سازي بايذ به

خاطر داشته باشين:

 )1از صابًن براي ضستطًي يسایل چرب استفادٌ ونىيذ ظيطا اؾيس چطة هَخَز زض نبثَى ثب
اهالح آة ؾطز ٍاوٌف زازُ ٍ نبثَى ثط ؾغح ثبلي هي هبًس.
ّ )2ويكِ زؾشىف ،هبؾه ،هحبفؼ چكن اؾشفبزُ وٌيس.

5

 )3اظ هَاز ظثط اؾشفبزُ ًىٌيس ،چطا وِ هَخت ذظ افشبزى ضٍي ٍؾبيل هي قًَس .قيبضّب ٍ ذغْب يي
وِ ضٍي ٍؾبيل ّؿشٌس هي سَاًٌس هٌجـ آلَزگي ثبقٌس .ثِ ّويي ذبعط قؿشكَ سَؾظ ٍؾبيل
اسَهبسيه ثِ قؿشكَي زؾشي اضخح اؾز.
غَعِ ٍضؾبظي ٍؾبيل لجل اظ دبن ؾبظي:
گبّي ؾغح آلَزگي ٍؾبيل ايدبة هي وٌس وِ لجل اظ دبوؿبظي آًْب ضا غَعِ ٍضؾبظيس .يه ؽطف
گَز وِ حبٍي خساضُ اؾز ضا هي سَاى سَؾظ آة ٍ هَاز زسطخٌز دط وطز .ؾذؽ خساضُ ؽطف ثب
ايدبز حطوبر هَخي ثِ هسر  3-5زليمِ هَاز ضا وبهال غَعِ ٍض هي وٌس .ؾذؽ ٍؾبيل ضا اظ ايي
زؾشگبُ ذبضج وطزُ ،دبن وطزُ ٍ اسَ والٍ هي وٌين.

 )2 عفونت زدايي(ضذ عفوني):
ففًَز ظزايي ّن ثِ ضٍـ حطاضسي ّن قيويبيي اًدبم هي قَز .الجشِ ففًَز ظزايي حطاضسي اضخح
اؾز ،چطا وِ ضٍـ هغوئي سطي هي ثبقس ٍ ّيچ هَازي زض ؾغح ٍؾبيل ثبلي ًوي هبًس .يسایل
حساس بٍ حرارت تىُا بایذ تًسط مًاد ضيميایي ضذعفًوي ضًوذ.
هَازي اظ لجيل ؾطم ،ذَى ،هسفَؿ ٍ.....هَخت وبّف ويفيز آًشي ثبوشطيبل هَاز ضسففًَي هي قَز.
ّطچِ سقساز هيىطٍثْب ثيكشط ثبقس .ظهبى ضسففًَي افعايف هي يبثس .ثٌبثطايي ثطؼ وكيسى ٍ دبن
ؾبظي اٍليِ اظ اّويز ظيبزي ثط ذَضزاض اؾز.
ففًَز ظزايي زض ؾغح ثبال ( )HLDؾِ ًَؿ اؾز:
 ضسففًَي سَؾظ خَقيسى
 حطاضر هطعَة ()70-100
 ضسففًَي قيويبيي
ًىشِ:
ٌّگبهي وِ اهىبى اؾشطيليعاؾيَى ًيؿز ايي ضٍـ اضخح سطيي ضٍـ اؾز ثِ ذهَل ثطاي ٍؾبيلي
وِ زض سوبؼ ثب خطيبى ذَى يب ثبفشْبي دَؾشي ّؿشٌس.
خَقيسى يه ضٍـ  HLDاؾز ًِ يه ضٍـ اؾشطيليعاؾيَى .حطاضر سَؾظ ققلِ ضٍـ هَثطسطي
ًيؿز چطا وِ ثِ عَض هَثط هيىطٍاضگبًيؿن ّب ضا ًوي وكس.
 HLD تًسط جًضاوذن:
سَؾظ حطاضر هطعَة هبًٌس ثربض آة زض حبل خَـ ( ℃ )100ثِ هسر يه زليمِ هي سَاى ّوِ
هيىطٍاضگبًيؿن ّب ثِ خع اؾذَضثبوشطي ّب ضا ًبثَز وطز .قبيبى شوط اؾز وِ ٍؾبيل زض ايي ضٍـ
اؾشطيل ًوي قًَس.
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مراحل جًضاوذن:
 - 1دبوؿبظي اٍليِ ٍؾبيل
 - 2خسا وطزى اًَاؿ لؿوشْبي زؾشگبّْب ،دط وطزى ؽطف گَز اظ آة ،لطاض گطفشي ّوِ ٍؾبيل
وبهال زض ظيط ؾغح آة.
 - 3ثؿشي زضة ؽطف ٍ حطاضر زازى سب ًعزيه ًمغِ خَـ.
 - 4ظهبًي وِ آثِ ًمغِ خَـ ذَز ضؾيس ،ثِ مذت یل دقيقٍ زمان ثگيطيس ٍ زضة ؽطف ثبظ
5
6

7

قَز.
 ون وطزى حطاضر دؽ اظ ايي هسر ظهبى سب هيعاى خَقيسى ثِ حس ثبثز ثطؾس .حطاضرخَقيسى ظيبز هوىي اؾز هَخت سرطيت ٍؾبيل ٍ يب سجريط ؾطيـ هيعاى آة قَز.
 ثقس اظ يه زليمِ ٍؾبيل ضا سَؾظ زؾشگبّْبي دبويعُ ٍ ضسففًَي قسُ ذبضج وٌيس .ؾذؽٍؾبيل ضا زض ؽطٍف حبٍي هَاز ضسففًَي وٌٌسُ ٍ ذكه وٌٌسُ لطاض زازُ وِ اظ ّطگًَِ
آلَزگي ثِ زٍض ثبقٌسّ .يچ گبُ ٍؾبيل ضا زض آثي وِ اظ حبلز خَـ ذبضج قسُ اؾز ثبلي
ًگصاضيس .چطا وِ احشوبل آلَزُ قسى هدسز آًْب حيي ؾطز قسى آة ٍخَز زاضز.
 ٍؾبيل ذكه ضا زض يه هحفؾِ زضة ثؿشِ لطاض زازُ ٍ هي سَاى ايي ٍؾبيل ضا زض عي يهّفشِ اؾشفبزُ وطز.
 -زؾشگبُ خَـ ثبيس ّط ضٍظ سرليِ ٍ ذكه قَز.
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ًىشِ:
افعايف هحلَل  %2ؾسين ثي وطثٌبر هَخت افعايف زهب قسُ وِ اظ آؾيت ثِ ٍؾبيل زض هسر ظهبى
خَقيسى ظيبز خلَگيطي هي وٌسّ .ط چِ زهب ثيكشط ثبقس هسر ظهبى خَقيسى وبّف هي يبثس.
ًىبر هْن زض هَضز  HLDسَؾظ خَقيسى:
 -1سوبم ٍؾبيل ثبيس وبهال زض ظيط ؾغح آة ثبقٌس .اخعاي هرشلف زؾشگبّْب چٌس لؿوشي ثبيس اظ ّن
خسا قًَس
ّ -2وَاضُ ٍؾبيل ضا ثِ هسر يه زليمِ ثدَقبًيس .ايي ظهبى ضا اظ ظهبى آغبظ خَقف آة حؿبة
وٌيس .اگط ظهبى آغبظ خَقيسى آة ضا اظ زؾز زازيس اظ ّوبى ظهبى وِ هشَخِ قسيس يه زليمِ
ضا اًساظُ ثگيطيس.
 -3ثقس اظ آغبظ خَقيسى ّيچ چيع ضا حصف يب اضبفِ ًىٌيس.
هوىي اؾز اليِ ّبي ؾفيس ثط ضٍي زؾشگبّْبٍ ،ؾبيل ٍ حشي زؾشگبُ خَقيسى هكبّسُ
قَز وِ ًبقي اظ اهالح آة اؾز.
ثطاي وبّف ضؾَة اهالح ضٍي ٍؾبيل:
 همساضي ؾطوِ ثِ آة زاذل ؽطف اضبفِ قَز. اثشسا آة ضا ثِ هسر  10زليمِ ثدَقبًيس لجل اظ ايٌىِ هطاحل ضسففًَي قطٍؿ قَز ٍٍؾبيل زض زؾشگبُ گصاقشِ قًَس .ايي وبض هَخت هي قَز وِ اهالح ظٍزسط ضؾَة وطزُ ٍ ثِ
خبي ؾغح ٍؾبيل زض سِ ؽطف هرهَل خَقيسى خوـ قًَس.
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 سب آذط ضٍظ اظ ّوبى آة اٍليِ اؾشفبزُ وٌيس ٍ سٌْب ثطاي حفؼ ؾغح آة زض حس ًطهبل ثِ آىآة ثيكشط اضبفِ وٌيس.
 ؽطف هرهَل خَقيسى ضا زض آذط ّط ضٍظ سويع وٌيس. HlD تًسط ريش مناويني – حرارتي:
ضس ففًَي سَؾظ آة زاك ٍ هبقيي ّبي قؿشكَ ًيع اًدبم هي قَز .ثِ فٌَاى هثبل ؽطٍف ضا
هي سَاى ثِ ايي ضٍـ دبوؿبظي وطز .زض ايي هبقيٌْب هطحلِ دبوؿبظي ،ضسففًَي ثب آة زاك ٍ ؾذؽ
ذكه وطزى ثِ عَض وبهال هٌؾن ثطًبهِ ضيعي قسُ اؾز ٍ ّط يه ثقس اظ زيگطي سَؾظ زؾشگبُ
اًدبم هي قَز .سَؾظ ايي ضٍـ ثؿيبضي اظ اثعاض هبًٌس ٍؾبيل هطسجظ ثب زؾشگبُ سٌفؿي ٍ يب ٍؾبيل
خطاحي ثِ عَض هَثط دبوؿبظي قسُ ٍ لبثل اؾشفبزُ هي قًَس .يه قؿشكَي وبهل سَؾظ آة هي
سَاًس ثؿيبضي اظ هيىطٍاضگبًيؿن ّب ضا حصف وطزُ ٍ ظهبى ضسففًَي ضا وبّف زّس .اگط اظ هبقيي
ثطاي ايي دطٍؾِ اؾشفبزُ قَز ّوَاضُ ثبيس وٌشطل قًَس.
 HLD ضيميایي:
لجل اظ سهوين ثطاي اؾشفبزُ اظ يه ضسففًَي وٌٌسُ ،ثِ زًجبل يه ضٍـ هٌبؾت ثبقيس.
ضٍـ ضسففًَي قيويبيي ثطاي زؾشگبّْبي حؿبؼ ثِ حطاضر ثِ وبض هي ضٍز؛ هبًٌس اًسٍؾىَح ّب ٍ
يب ٍؾبيلي وِ ثبيس ثِ نَضر چٌس ثبض ههطف اؾشفبزُ قَز.
سقساز هحسٍزي اظ ضسففًَي وٌٌسُ ّب ثطاي ايي هٌؾَض اؾشفبزُ هي قًَس اظ خولِ:
* گلَسبض آلسئيس  2%ثِ هسر  20زليمِ
* دطاؾشيه اؾيس 0/2-0/35%ثِ هسر  5زليمِ
* اضسَ هشبل آلسئيس( )OPAثِ هسر  5-12زليمِ
دؽ اظ ضسففًَي ٍؾبيل ثبيس سَؾظ آة قؿشِ قَز .اگط آة اؾشطيل زض زؾشطؼ ًجَز
هي سَاى اظ آة سبظُ خَقيسُ قسُ اؾشفبزُ وطز .دؽ اظ قؿشكَ ثبيس ؾطيـ ذكه قسُ ٍ ثِ قىل
هٌبؾجي ًگِ زاضي قَز.هطاحل:
ٍ - 1ؾبيل ضا ثطاي  HLDدبوؿبظي ٍ ذكه وٌيس .آة ثبلي هبًسُ ثط ضٍي ٍؾبيل هوىي اؾز
هَاز قيويبيي ضسففًَي وٌٌسُ ضا ضليك وٌس ٍ هَخت وبّف سبثيط هطحلِ ضسففًَي قَز.
ٌّ - 2گبم اؾشفبزُ اظ گلَسبض آلسئيس :ايي هبزُ ثطاي ٍؾبيل آٌّي ثِ وبض هي ضٍز ٍ هَاز آلي
لسضر غيط فقبل وطزى آى ضا ًساضًس .ايي هحلَلْب ًيبظ ثِ فقبل ؾبظي زاضًسٌّ .گبهي وِ يىجبض
فقبل ؾبظي هي قًَس سب زٍ ّفشِ اهىبى اؾشفبزُ اظ آى هبزُ هي ثبقس .هطاحل فقبل ؾبظي
هحلَل ثبيس عجك دطٍؾِ اضائِ قسُ سَؾظ وبضذبًِ ؾبظًسُ اًدبم قَزّ .طضٍظ ثبيس هحلَل
سبظُ سْيِ قَز.
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 - 3اگط هحلَل ثطاي هسر ظيبزي آهبزُ قسُ اؾز ،اثشسا سَؾظ ًَاضّبي ذبل هَثط ثَزى آًْب
وٌشطل قَز ٍ ؾذؽ اؾشفبزُ لطاض گيطزٌّ .گبم سْيِ يه هحلَل سبظُ ،آى ضا زض يه ؽطف
سويع لطاض زازُ ،زضة ؽطف ضا ثجٌسيس ٍ ضٍي آى ثطچؿجي ثب سبضيد ؾبذز ٍ اًمضبء ثچؿجبًيس.
 - 4سوبم ٍؾبيل چٌس لؿوشي ضا وبهال ثبظ وطزُ ٍ زض هحلَل لطاض زّيس سب هحلَل زض سوبؼ
هؿشمين ثب سوبم لؿوشْبي زؾشگبُ ثبقس ،ثِ ايي سطسيت وبضايي ضسففًَي ثبال هي ضٍز.
ٍ -5ؾبيل ثبيس وبهال زض ظيط ؾغح هحلَل لطاض ثگيطًسٍ .ؾبيل ضا ثِ قىل ايؿشبزُ لطاض زازُ ًِ ،
ثبلقىؽ ،ثِ ايي سطسيت زاذل ٍؾبيل ًيع اظ هحلَل ضسففًَي وٌٌسُ دط هي قَز.
 -6ؽطف ضا ثذَقبًيس ٍ اخبظُ زّيس ٍؾبيل ثِ هسر  20زليمِ زض هحلَل هقلك ثبقٌس .زض ايي هسر
ّيچ چيع ثِ ؽطف اضبفِ يب حصف ًىٌيس.
 -7ؾذؽ ٍؾبيل ضا سَؾظ گيطُ ّبي هرهَل يب دٌؽ اظ هحفؾِ ضسففًَي وٌٌسُ ذبضج وٌيس.
ٍ -8ؾبيل ضا وبهال ثب آة خَقيسُ ثكَييس سب چيعي اظ هَاز قيويبيي ثط ضٍي آًْب ثبلي ًوبًس ،ظيطا
ثطاي دَؾز ٍ ثبفشْبي ثسى ثؿيبض ؾوي اؾز.
ٍ - 9ؾبيل ضا زض هحفؾِ ًگْساضي وٌيس .ايي ٍؾبيل سب يه ّفشِ لبثل اؾشفبزُ ّؿشٌس.

 وناتي در مًرد ضذعفًوي:
*اهطٍظُ سٌَؿ ظيبزي اظ هبزُ ضسففًَي وٌٌسُ زضثبظاض ٍخَز زاضز .اثعاض هٌبؾت ثبيس ثِ فبوشَضّبيي
هبًٌس وبضايي ٍعجمِ ثٌسي اثعاض اظ ًؾط آلَزگي ٍليوز ثِ اظا ّط ثبض ضليك وطزى ٍهسر ًگْساضي
هحلَل ضليك قسُ فالٍُ ثط زاقشي هدَظ ٍظاضر ثْساقز زلز وطز.
وليِ هحهَالر زاضاي هدَظ ضا هي سَاى زض ؾبيز شيل هكبّسُ وطز:
ملسيمات داريیي پسضني/ساختار سازماوي /دارٍhttp://fdo.behdasht.gov.ir/

ضسففًَي وٌٌسُ وبهل ٍ ٍؾيـ الغيف ًساضين ٍ ضسففًَي وٌٌسُ ّبيي وِ زض هٌعل اؾشفبزُ هي
قًَس ،گعيٌِ هٌبؾجي ثطاي ضسففًَي ٍؾبيل ًيؿشٌس .ثِ فٌَاى هثبل گلَسبضآلسئيس 2%ثطاي ضسففًَي
ٍؾبيل ٍ اثعاضّب هٌبؾت ثَزُ اهب ثطاي ظهيي يب زيَاض هٌبؾت ًيؿز يب ثبلقىؽ الىل ثِ فٌَاى يه
ضسففًَي وٌٌسُ اثعاض ثحطاًي لبثل اؾشفبزُ ًوي ثبقس.
* ًوًَِ گيطي اظ هحيظ ثطاي اضظيبثي ضسففًَي وٌٌسّب اضظـ چٌبًي ًساضز.
* آًشي ؾذشيه ّبيي وِ ثِ هٌؾَض اؾشفبزُ ثط ؾغح دَؾز يب هربط هي ثبقٌس ضا ًوي سَاى ثطاي
 HDLثِ وبض ثطز .هَاز ضسففًَي وٌٌسُ ثبيس زض هحيظ ؾطز ٍ سبضيه ًگْساضي قًَس ٍ ًجبيس زض
ثطاثط ًَض هؿشمين ذَضقيس ٍ يب حطاضر قسيس لطاض ثگيطًس.
ًىشِ:
*غلؾز هَضز ًيبظ اظ هبزُ ضسففًَي وٌٌسُ ٍ ظهبى سوبؼ هَاز ثب ؾغح ثؿشِ ثِ ّط هبزُ هشفبٍر
اؾز .چطا وِ هكرهبر هحهَالر وبضذبًدبر هرشلف ثب يىسيگط هشفبٍر هي ثبقٌس؛ ثٌبثطايي لجل اظ
ههطف ّطگًَِ هبزُ ،ثطٍقَض ضا هغبلقِ وٌيس.
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* زض نَضسيىِ ثيف اظ هسر همطض اثعاض زض هبزُ ضسففًَي وٌٌِ لطاض گيطز احشوبل ثطٍظ ذَضزگي زض
ٍؾبيل افعايف هي يبثس.

)3استريليساسيوى:
اؾشطيليعاؾيَى فطايٌسي اؾز وِ ثَؾيلِ آى سوبهي هيىطٍاضگبًيؿن ّبي يه اثعاض ،اظ خولِ اؾذَض
ثبوشطي ّب ،اظ ثيي ضفشِ يب غيط فقبل هي قًَس؛ ثِ عَضيىِ احشوبل ٍخَز هيىطٍاضگبًيؿن ظًسُ زض
اثعاضي وِ سحز ايي فطايٌس لطاض هي گيطز ثِ ووشط اظ يه هيليًَين هي ضؾس.
اؾشطيليعاؾيَى ثِ قيَُ ّبي ظيط اًدبم هي قَز:
 سَؾظ ثربض ٍ سحز فكبض (اسَوالٍ)
 حطاضر ذكه (فَض ثب حطاضر زاك)
 ثب اؾشفبزُ اظ هَاز قيويبيي هبًٌسگبظ اسيلي اوؿبيس (وِ زض وبضذبًدبر ثؿيبض ثِ وبض هي ضٍز)
ٍيب ؾبيط ضٍقْب وِ زض حطاضر دبييي اًدبم هي قَز(هبًٌس گبظ دطاوؿيس ّيسضٍغى).
* ًىشِ:
خَقبًسى ٍ ققلِ ضٍقْبي هٌبؾجي ثطاي اؾشطيليعاؾيَى ًيؿشٌس ظيطا ثِ عَض هَثط هيىطٍاضگبًيؿن ّب
ضا اظ ثيي ًوي ثطًس.
هطاوع زضهبًي ثبيس ثِ چٌسيي ضٍـ اؾشطيليعاؾيَى زؾشطؾي زاقشِ ثبقٌس سب زض نَضر وبّف
اًطغي ،زؾشگبُ ٍ ...ثشَاًٌس اظ زيگط هشسّب اؾشفبزُ وٌٌس.
 استريليساسيوى با فشار بخار(اتوكالو):

ايي ضٍـ يىي اظ هشساٍل سطيي ضٍقْبي اؾشطيليعاؾيَى هي ثبقس ٍ ثطاي سوبهي ٍؾبيل همبٍم ثِ
حطاضر وِ زض اضسجبط ثب دَؾز ٍ هَوَؼ هي ثبقٌس  ،ثىبض هي ضٍز .ايي ضٍـ اضظاى ٍ اظثيي ثطًسُ
اؾذَض ثبوشطي اؾزً .ىشِ اي وِ ثبيس ثِ آى سَخِ وطز ايي اؾز وِ ايي ضٍـ ثطاي ٍؾبيل
دالؾشيىي ،ضٍغي ّب ٍ دَزضّب لبثل اؾشفبزُ ًيؿز.
زض ؾِ حبلز فول اؾشطيل اًدبم دصيط اؾز:
دما (ساوتيگراد)

فطار ()Bar

زمان (دقيقٍ)

121

1.05

15

126

1.4

10

134

2.05

3

زليل ايٌىِ چطا ايي ؾِ حبلز اًشربة قسُ اؾز ايي اؾز وِ ٍؾبيل هرشلف زض يىي اظ ؾِ حبلز
فَق سحول قطايظ ضا زاقشِ ٍ اًشربة قطايظ ثؿشگي ثِ سَنيِ ؾبظًسُ ( ثب سَخِ ثِ وشبثچِ ّبي
ضاٌّوبي زؾشگبُ)ًَ ،ؿ ٍؾبيل ٍ ًَؿ اؾشطيل زاضز .الجشِ زض خسٍل فَق ظهبى فمظ قبهل هطحلِ
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ؾيىل اؾشطيل ٍ آى ّن اظ ظهبى ضؾيسى ثِ زهب ٍ فكبض هغلَة زض هطوع ثؿشِ ثٌسي ثَزُ ٍ ظهبى ول
ثؿشگي ثِ حدن هرعى ،همساض ثبض ٍ قطايظ زؾشگبُ زاضز.
 مراحل اوجام استریليساسيًن بٍ ريش فطار بخار:
ٍ -1ؾبيل ضا دبوؿبظي ٍ سوييع وٌيس.
ٍ -2ؾبيل چٌس لؿوشي ٍ ديچيسُ ضا اظ ّن ثبظوطزُ ٍ ثب فبنلِ اظ ّن لطاض زّيس.
ٍ -3ؾبيل ضا زض اسَوالٍ ثِ گًَِ اي لطاض زّيس وِ ثربض ثِ ضاحشي زض هحفؾِ زض خطيبى ثبقس.
 -4ثطاي آقٌبيي ثب ًحَُ وبض ثب زؾشگبُ ثِ ثطٍقَض وبضذبًِ ؾبظًسُ هطاخقِ ًوبئيس ٍ زضخِ حطاضر،
ظهبى ٍ فكبض ثط عجك آى سٌؾين قَز اؾشفبزُ اظ سبيوط ثؿيبض هٌبؾت اؾز.
 -5ظهبى گيطي ضا سب ظهبًيىِ زضخِ حطاضر ٍ فكبض ثِ حس هغلَثي ًطؾيسُ اًساظُ ًگيطيس.
 اگط ظهبى گيطي ضا اظ ظهبى آغبظ ،فطاهَـ وطزيس دطٍؾِ ضا اظ اثشسا آغبظ وٌيس. اگط زؾشگبُ اسَهبسيه ثبقس هي سَاى حطاضر ضا لغـ وطز سب فكبض ًيع افز وٌس ٍ ؾذؽزٍثبضُ دطٍؾِ ضا آغبظ وطز.
 اگط زؾشگبُ اسَهبسيه ًيؿز اسَوالٍ ضا ذبهَـ وٌيس. -6سب ظهبًيىِ زضخِ فكبض ثِ نفط ًطؾيسُ زضة اسَوالٍ ضا ثبظ ًىٌيس .ؾذؽ زضة زؾشگبُ ضا ثبظوطزُ سب
ثربض ثبلي هبًسُ ذبضج قَزٍ ،ؾبيل ضا زض زاذل زؾشگبُ ثگصاضيس سب ذكه قَز ،ايي هسر ظهبى
هوىي اؾز  30زليمِ عَل ثىكس.
 -7ثطاي ذبضج وطزى ٍؾبيل اظ زاذل زؾشگبُ ،اظ ٍؾبيل اؾشطيل قسُ ٍ وبهالً سويع اؾشفبزُ قَز سب
زض ٌّگبم خبثدبيي زٍثبضُ آلَزگي هٌشمل ًكَزٍ .ؾبيل زض ٌّگبم ذبضج قسى اظ زؾشگبُ ثبيس وبهالً
ذكه ثبقس.
 الالم هطعَة ثِ فٌَاى ٍؾبيل غيطاؾشطيل سلمي هي قًَس سب ظهبًي وِ زهبي ٍؾبيل ثِ
زهبي اسبق ًطؾيسُ اظ اسَوالٍ ذبضج ًىٌيس-يسایل پًضص دار :هسر ظهبًي وِ يه
ٍؾيلِ دَقف زاض هي سَاًس اؾشطيل ثوبًس ثؿشگي ثِ هيعاى ٍ ويفيز اؾشطيليعاؾيَى زاضزٍ .ؾبيل
اؾشطيل قسُ ضا ثبيس زض يه فضبي ثؿشِ ،ذكه ،ثب حطاضر هقوَلي ٍ هيعاى ضعَثز دبئيي ٍ ثِ زٍض اظ
ٍؾبيل زيگط ًگْساضي وطز .يه ٍؾيلِ اؾشطيل قسُ سب ظهبًي وِ ذكه ٍ زض خبي سويع ٍ ثِ زٍض اظ
آلَزگي ًگْساضي قَز ،اؾشطيل ثبلي هي هبًس .اگط ثِ اؾشطيل ثَزى ٍؾبيل قه زاقشيس زٍثبضُ آًْب ضا
اؾشطيل وٌيس.
 يسایل بذين پًضص :ثالفبنلِ ثقس اظ اؾشطيليعاؾيَى ثبيس هَضز ههطف لطاض گيطًس.ايي گًٍَِؾبيل ثبيس زضٍى دَقف ثِ نَضر ذكه زض ؽطف اؾشطيل ،سب هسر ظهبى يه ّفشِ ًگْساضي قًَس.
ٍؾبيل اؾشطيل قسُ ضا زض زاذل يه ؽطف اؾشطيل لطاض زازُ ٍ ضٍي ؽطف ثبيس هكرهبر وبهل
قبهل هَاز هَخَز زض آى ،سبضيد اؾشطيليعاؾيَى ٍ سبضيد اًمضب ًَقشِ قَز.
انواع اتوكالو:
ثِ عَض ولي اسَوالٍ ثِ ؾِ والؼ  Bٍ S ٍ Nسمؿين هي قٌَز:
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 وًع  :Nثطاؾبؼ اؾشبًساضز ايي ًَؿ اسَوالٍ ثِ هٌؾَض اؾشطيل وطزى الالم ثسٍى دَقف سَدط
عطحي قسُ اؾز ٍ سضويٌي ثطاي اؾشطيل وطزى ٍؾبيل دَقف زاض ٍ ًيع حفطُ زاض ٍخَز
ًساضز.
 وًعٍ :Sؾبيلي وِ زض ايي ًَؿ اسَوالٍ هي سَاى اؾشطيل ًوَز سَؾظ وبضذبًِ ؾبظًسُ
هكرم هي قَز .ايي ًَؿ اسَوالٍ هي سَاًس الالم ثسٍى دَقف يب دَقف زاضخبهس ٍ ٍؾبيل
ؾَضاخ زاض ضا اؾشطيل ًوبيس.
 وًع :Bايي ًَؿ اسَوالٍ هي سَاًس ٍؾبيل ثؿشِ ثٌسي قسُ يب ًكسُ خبهسٍ ،ؾبيل ؾَضاخ زاض ٍ
اثعاض لَلِ اي ٍ قلٌگي قىل وِ يه عطف آًْب ثؿشِ يب زٍ عطف آًْب ثبظ اؾز ضا اؾشطيل
ًوبيس .ايي ًَؿ زؾشگبُ ّب زاضاي دوخ ٍويَم لسضسوٌسي ّؿشٌس وِ هي سَاًٌس سب حسٍز
 -0.9ثبض ذال ايدبز وٌٌس.ايي ًَؿ اسَوالٍ هٌبؾجشطيي هسل خْز اؾشفبزُ زضهطاوعزضهبًي
اؾز
 استريليساسيوى با حرارت خشك (فور):

ثطاي اًدبم اؾشطيليعاؾيَى ثِ ايي ضٍـً ،يبظ ثِ يه هٌجـ ثطلي اؾز .ايي ضٍـ ثطاي ٍؾبيل قيكِ
اي چٌس ثبض ههطفٍ ،ؾبيل آٌّي ٍ فلعي ،ضٍغي ،دوبز ٍ دَزضّب هٌبؾت اؾز .اظ ايي ضٍـ ثطاي ؾبيط
ٍؾبيل وِ هوىي اؾز شٍة قًَس يب ثؿَظًس ًجبيس اؾشفبزُ وطز.
 مراحل اوجام استریليساسيًن با استفادٌ از فًر:
 -1سويع وطزى ٍ ذكه وطزى ٍؾبيل
ً -2حَُ ثؿشِ ثٌسي ٍؾبئل:
ّ ط چِ ثؿشِ ّب وَچىشط يب حدن  /ؾغح ثيكشط ثبقس فَض ؾطيقشط گطم ٍ حطاضر ثِ نَضر
هغلَثشطسَظيـ هي قَز.
زض ظهبى اؾشيطيليعاؾيَى زض زيف يب ثيىؽ ثبظ ٍ دؽ اظ اؾشيطيليعاؾيَى ثبيس زضيچِ ّب ثؿشِ
قَزٍ .ؾبيل ضا سَؾظ فَيل دَقبًسُ ٍ يب ٍؾبيل ثسٍى دَقف ضا زض زاذل لفؿِ ّب ثِ عَض هٌؾن لطاض
زّيس ٍ يب زاذل ؽطٍف اؾشطيل زضثؿشِ لطاض زّيس ٍ ؾذؽ هطاحل اؾشطيل وطزى ضا آغبظ وٌيس.
 -3گطم ًوَزى فَض  :دؽ اظ لطاض زازى ٍؾبيل زاذل فَض ،زضخِ حطاضر ضا ثبال ثطزُ سب ثِ هيعاى
هَضز ًؾط( )160،170،180ثطؾس.
 هي سَاى اثشسا ثسٍى لطاضزازى ٍؾبئل زؾشگبُ ضا گطم وطز ايي اهط هَخت وبّف ظهبى گطم
قسى ٍؾبئل
هي قَز.
-4هطحلِ اؾشطيليعاؾيَى :
 160 زضخِ ثِ هسر  120زليمِ
170 زضخِ ثِ هسر  60زليمِ
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 180 زضخِ ثِ هسر  30زليمِ
ثؿشِ ثِ ًَؿ ٍؾيلِ هشفبٍر اؾز ثبوشطي ٍاؾذَضّب زضعَل ظهبى ثِ نَضر ذغي ون هي قَز.

-5ذٌه قسى ٍؾيلِ  :حسٍز  2سب  2:30ؾبفز عَل هي وكس.زضنَضر ثبظ وطزى زض فَض ثِ هحض
اؾزيليظاؾيَى هىف َّاي ثيطٍى ثِ زاذل (زضاثط ذٌه قسى ؾطيـ)ثبفث ٍاضز قسى
اسوبم ظهبى ض
آلَزگي هحيظ ثِ زضٍى فَض هي گطزز دؽ ثْشط اؾز ثقس اظ ضؾيسى ثِ زهبي حسٍز  50زضخِ
ؾبًشيگطاز زض زؾشگبُ ثبظ قَز .دؽ اظ وبّف زهب ،سَؾظ گيطُ ّبي اؾشطيل آًْب ضا ذبضج وطزُ ٍ
ثالفبنلِ اؾشفبزُ ًوبئيس يب ًگْساضي وٌيس.
holding phase

زهب

Cooling phase
ظهبى

heating phase

ًىشِ:
فَض ثبيس زاضاي زهبؾٌح ٍ يه قيط هرهَل سٌؾين حطاضر ثبقس سب ثشَاى اظ حطاضر هغلَة اعويٌبى
حبنل وطز.
سب ظهبًي وِ زضخِ حطاضر فَض ثِ زضخِ حطاضر هغلَة ًطؾيسُ  ،ظهبى ضا اًساظُ گيطي ًىٌيس.
اگط فطاهَـ وطزيس ظهبى ثگيطيس ،ثِ قىل فطضي ظهبى ضا هحبؾجِ وٌيس.
هعايب:
 ايي ضٍـ لبثل اؾشفبزُ ثطاي دَزضّب ،ضٍغي ّبي ثسٍى آة ٍ قيكِ ّب هي ثبقس. ايي ضٍـ ثطاي لغقبسي وِ لبثل خساؾبظي ًيؿشٌس هفيس هي ثبقس. ّيچ آثبض سرطيجي ضٍي ٍؾبيل ٍ هَاز ًساضز.اضظاى ٍ ون ّعيٌِ اؾز.هقبيت:
 ثِ نَضر ذيلي آضام ،حطاضر ثِ زاذل هَاز ًفَش هي وٌس.13

 ظهبى سوبؼ ثب گطهب ثبيس عَالًي ثبقس. زضخِ حطاضر ثبال ثطذي هَاز ضا ًبثَز هي وٌس. ايي ضٍـ ثطاي ثطذي هَاز ثؿشِ ثٌسي ًكسُ هحسٍزيز زاضز.نگهذاري از دستگاهها و آوى ها با حرارت خشك:
اًدبم سوبم هطاحل اؾشطيليعاؾيَى ثِ هقٌبي اؾشطيل قسى ٍؾبئل ًيؿز ثبيس ثب سؿشْبي فَض اؾشطيل
ثَزى ٍؾبئل وٌشطل قَز يه دطؾٌل يب وبضثط ثبيس فَض ضا سوييع ًگْساضز ٍ وٌشطل وٌس وِ قيط سٌؾين
زضخِ حطاضر ثِ زضؾشي وبض وٌس.
استريليساسيوى با استفاده از هواد شيويايي:

 گلًتارآلذئيذ:
هَاضز اؾشفبزُ :هحلَل  ٪2گلَسبضآلسئيس ثِ هسر  10ؾبفز ثطاي اؾشطيل الالم حؿبؼ ثِ حطاضر
ثىبض هي ضٍز .ايي هبزُ سحطيه وٌٌسُ دَؾز ،چكن ٍ ؾيؿشن سٌفؿي اؾز .زٍ ًَؿ گلَسبضآلسئيس
ٍخَز زاضز :يه هحلَل لليبيي وِ ًيبظ ثِ فقبلؿبظي زاضز (هبًٌس  ٍ )Cidexيه هحلَل اؾيسي وِ
ثؿيبض دبيساض ٍ فقبل اؾز ٍ ًيبظ ثِ فقبلؿبظي ًساضز .اگط هحلَل سبظُ ؾبذشِ قس ،ثبيس زض يه ؽطف
اؾشطيل ثب زضدَـ هحىن ًگْساضي قَز ٍ سبضيد ؾبذز ٍ اًمضب ًيع ضٍي آى ًَقشِ قَز.
 گلَسبضآلسئيس سحطيه وٌٌسُ چكن ،ثيٌي اؾز ٍ هوىي اؾز ًبضاحشي ّبي سٌفؿي ٍ
زضهبسيز ايدبز وٌس .ايي هبزُ زض هحيظ ثسٍى سَْيِ ًجبيس اؾشفبزُ قَز .ثبيس اظ هحبفؼ
ضرين ،ديف ثٌس دالؾشيىي ٍ زؾشىف ٌّگبم وبض ٍ يب ؾبذز ٍ يب اظ ثيي ثطزى ايي
هبزُ اؾشفبزُ وطز .زؾشىف السىؽ اگط حشي  5زليمِ ثب ايي هبزُ زض سوبؼ ثبقس ثبيس
زٍض اًساذشِ قَز .اگط هسر ظهبى ثيكشطي ثرَاّيس ثب ايي هبزُ وبض وٌيس ثبيس زؾشىف
ًيشطيل اؾشفبزُ وطز .ايي هبزُ ثبيس زض خبي ذٌه ٍ زض ؽطٍف ثب زضة هحىن ًگْساضي
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قَز .هسر ظهبًيىِ هي سَاى گلَسبض آلسئيس ضا ًگْساضي ٍ اؾشفبزُ وطز،
هي ثبقس .اگط هحلَل وسض قس ثبيس سقَيض قَز.

 پراستيل اسيذ:
 0/35٪ - 0/02٪هحلَل دطاؾشيه اؾيس (هبًٌس دطؾيسيي ٍ)...ثِ هسر  10زليمِ ثطاي اؾشطيل
وطزى هَاز حؿبؼ ثِ حطاضر (هبًٌس ٍؾبيل زًساًذعقىي )...ٍ ،اؾشفبزُ هي قَز.
هعيز ايي هبزُ ايي اؾز وِ ون ضطض ثَزُ ٍ ثمبيبي ووي ثط ضٍي ٍؾبيل ثبلي هي گصاضز .زض حضَض
هَاز آلي ثبظّن فقبل اؾز ٍ زض زهبي ون ًيع ذبنيز اؾذَضوكي زاضز .دطاؾشيه اؾيس اثط هرطة ثط
ضٍي هؽ ،ثطًع ،اؾشيل ،آّي زاضز وِ ثب سٌؾين  ٍ PHثطذي هَاز افعٍزًي هي سَاى ايي اثط ضا وبؾز.
ايي هبزُ اظ گلَسبض آلسئيس زض لسضر ًفَش هؤثطسط ٍ لسضسوٌسسط اؾز .ايي هبزُ ثؿيبض هرطة اؾز ٍ
سٌْب ثْشط اؾز ظهبًي اؾشفبزُ قَز وِ يه هبزُ هْبضوٌٌسُ سرطيت زض آى ثىبض ضٍز Nu-cidex .يه
ًَؿ دطاؾشيه اؾيس ثب هَاز هْبضوٌٌسُ سرطيجي اؾز ايي فطهَالؾيَى ًيبظ ثِ ديف فقبلؿبظي زاضز.
دؽ اظ آهبزُ ؾبظي ،ؽطف  24ؾبفز ثبيس ههطف قَز اؾشفبزُ اظ ايي هبزُ عي يه دطٍؾِ اسَهبسيه
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اًدبم هي قَز .ثبيس دطاؾشيه اؾيس  35٪ضا سب غلؾز  0/2٪ضليك وطز .ؾذؽ اظ آة فيلشط قسُ ثطاي
قؿشكَ اؾشفبزُ هي قَز.

 گاز اتيله امسایذ:
ايي هبزُ ضا هي سَاى ثطاي اؾشطيل وطزى هَاز حؿبؼ ثِ حطاضر ثىبض ثطز .ثطاي اؾشطيل وطزى هَازي
وِ سب زهبي  50-60زضخِ ؾبًشي گطاز همبٍهز هي وٌٌس ثىبض هي ضٍز .ثبيس سحز قطايظ وٌشطل قسُ
ههطف قَز چطا وِ ثِ قسر ؾوي ٍ لبثل اًفدبض اؾز .دؽ اظ اؾشفبزُ اظ ايي ضٍـ ثطاي حصف
وبهل ثبلي هبًسُ گبظ اظ ؾغح ٍؾبيل ،ثبيس هسر ظهبًي عَالًي نطف هي گطزز .هسر ايي دطٍؾِ ثيي
 2-24ؾبفز هشغيط اؾز .ايي ضٍـ ًؿجشبً گطاى اؾز .وبضآيي ايي ضٍـ سَؾظ سؿز اؾذَض ثبوشطي
چه هي قَز.

 گاز پالسماي َيذريشن پرامسيذ:
هَاضز اؾشفبزُ :ايي گبظ زض يه هحيظ ثؿشِ سحز ذأل سَليس هي قَز .ايي گبظ سَؾظ دطسَظايي فقبل
قسُ ٍ سَليس ضازيىبل آظاز هي وٌٌس وِ هَخت اظ ثيي ضفشي ثرف ّبي ؾلَلي هيىطٍة ّب هي قًَس.
دالؾوب قبهل ّيسضٍغى دطاوؿيس اؾز .هسر ظهبى ايي دطٍؾِ  75زليمِ اؾز.

كنترل صحت استريليساسيوى:
 ثطاي اعويٌبى اظ وبضايي اؾشطيليعاؾيَى ،ول ضٍـ اؾشطيليعاؾيَى سؿز هي قَز ٍ ًِ
هحهَالر اؾشطيل قسُ .ثطاي ايي وبض اظ هقطف ّبي هرشلفي اؾشفبزُ هي قَز :هقطف ّبي
قيويبيي ٍ ثيَلَغيه.
 هعرف هاي بيولوشيك :خْز ّط ًَؿ اؾشطيليعاؾيَى ًكبًگط ذبل آى ٍخَز زاضز.خْز
هبًيشَضيٌگ اسَوالٍّبي ثربض اظ اؾذَض ثبؾيلَؼ اؾشئبضٍسطهَفيلَؼ اؾشفبزُ هي قَز.
 هعرف هاي شيويايي:
 .1نشانگرهاي فراينذي :ايي والؼ اظ ًكبًگطّب زض ٍالـ سبئيسي ثط اًدبم اؾشطيليعاؾيَى ّؿشٌس
ًِ نحز آى .ثِ فٌَاى هثبل چؿت ّبيي وِ ضٍي ثؿشِ ّب چؿجبًسُ هي قًَس ٍ دؽ اظ
اؾشطيليعاؾيَى سغييط ضًگ هي زٌّس.
 .2نشانگرهاي هورد استفاده در آزهايش هاي تخصصي :خْز اًساظُ گيطي يه ٍيػگي زض ضاثغِ
ثب زؾشگبُ اؾشطيليعاؾيَى هَضز ًؾط عطاحي قسُ اؾز .ثِ فٌَاى هثبل سؿز  B & Dوِ
نطفب ثطاي سقييي ويفيز ٍ لبثليز ًفَش ثربض ثِ زاذل ثؿشِ ّب زض زؾشگبُ ّبي اسَوالٍ
هدْع ثِ دوخ ٍويَم هي ثبقس .ايي سؿز ثبيس ثِ نَضر ضٍظاًِ اًدبم دصيطز.
 .3نشانگرهاي تك پاراهتري :ايي زؾشِ سٌْب ثِ يه دبضاهشط حؿبؼ هي ثبقٌس ،هبًٌس ؾطة ٍ
خَّط .ايي زؾشِ ثِ فلز آلَزگي هحيغي حصف قسُ اًس.
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 .4نشانگرهاي چنذ پاراهتري :ايي هقطف ّب ًؿجز ثِ زٍ يب چٌس دبضاهشط هَثط زض اؾشطيليعاؾيَى
حؿبؾيز ًكبى هي زٌّس .زض اسَوالٍّبي ثربض ؾِ دبضاهشط زهب ،ظهبى ٍ فكبض ثربض حبئع
اّويز هي ثبقٌس .ثِ فٌَاى هثبل زضسؿز  ،MVIدؽ اظ عي هطاحل اؾشطيليعاؾيَى سؿز
ثبيس اظ حبلز ثي ضًگ ثِ ضًگ لؿوز هطخـ يب ثٌفف يب ثٌفف سيطُ سط سغييط ضًگ زّس.
اگط سغييط ضًگ ًسّساثعاض زٍثبضُ ثبيس اؾشطيل قَزيبسؿز فَض وِ اظ لطهع ثِ ضًگ ؾجع سغييط
ضًگ هيسّسزضنَضر فسم سغييطضًگ زؾشگبُ فَض يب اسَوالٍ خْز سقويط ٍثطضؾي اضؾبل
گطزز
 .5نشانگرهاي بازجو ( جاهع) :ايي والؼ ثِ گًَِ اي عطاحي قسُ اًس وِ ًؿجز ثِ وليِ
دبضاهشطّب حؿبؼ ثَزُ ٍ ًبثَزي هيىطٍاضگبًيؿن ّب فوال هكبّسُ هي قَز .سؿشْبي زٍضُ
اي هبًٌسسؿز گبظّب ٍسؿز ثيَلَغيه
 .6نشانگرهاي سازگار (با حساسيت باال) :ثطاي اعويٌبى اظ افوبل نحيح وليِ دبضاهشطّبي هَثط
زض اؾشطيليعاؾيَى ٍ ؾيىل ّبي سٌؾيوي زؾشگبُ ثِ وبض هي ضًٍس .هبًٌس TSTسؿز
اسَوالٍسغييط ضًگ سؿز اظ ضًگ ظضز ثِ آثي هبًٌس هطخـ .اظ لحبػ ظهبى حؿبؾيز والؼ 6
(هبًٌس  ،)TSTچْبض ثطاثط والؼ ( 4هبًٌس  )MVIاؾز.
الظم ثِ شوطاؾز سؿز فَضيبسؿز اسَوالٍ ثبيس زضٍؾظ ثؿشِ ثٌسي اثعاض ٍزضزٍضسطيي ثؿشِ اظهٌجـ
حطاضر لطاضزازُ قَز وليِ هطاحل اؾشطيليعاؾيَى ضا ثِ ّوطاُ ؾبيط ٍؾبيل عي هيىٌسٍثقساظ هسر
ظهبى هقيي هبًٌس ؾبيط ٍؾبيل اظفَض ٍاسَوالٍ ذبضج ٍثطضؾي هيكَز.
سغييط ضًگ سؿز فَض اظلطهع ثِ ضًگ ظضز وْطثبيي يب ؾفيس ًكبًِ ثبال ثَزى زهبي فَض اظ حس
اؾشبًساضزاؾز وِ ايي اهطفوطاثعاض ضاون وٌس ٍفسم سغييط ضًگ لطهع ثِ ؾجع ًكبًِ اقىبل زض فولىطز
فَض اؾز.
قذرداوي:
اظ ظحوبر ؾطوبض ذبًن افؾن الؿبزار هيطظاثبلطي زض سبيخ وبهذيَسطي هغبلت ٍاؾشبز اضخوٌس خٌبة
آلبي زوشط حؿيي خجبضي زض هقطفي هٌبثـ همبلِ صميمانه سپاسگذاري ميگزدد.
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سؿز فَض:

سؿز اسَوالٍ:
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