
 استريليزاسيون
 

 دكتر شيوا خوشنويس انصاري

 با همکاري خانم مهندس طاهري

 
 مركز بهداشت جنوب تهران

 



 پاكسازي واستريليزاسيون تجهيزات پزشكي

 يكي از فاكتورهاي استريل بودن وسايل و لوازم پزشكي و جراحي

و از آنجا كه اكثر وسايل  مهم در مراقبت بيمار محسوب ميگردند

چند بار مصرف هستند امكان انتقال پاتوژنها در صورت عدم انجام  
 پروسه پاكسازي، ضدعفوني و استريليزاسيون وجود دارد

 پروسه آلودگي زدايي، مرحله اي است كه ميكروارگانيسم ها از بين

 .مي روند و در نتيجه عفونتي بيمار را تهديد نمي كند

 :مراحل آلودگي زدايي عبارتند از

 پاكسازي و تميز كردن -1

 ضدعفونی کردن -2

  استريليزاسيون -3



Sterilization demands.... 

*Disinfection is the 

destruction of all living 

micro-organisms 

excluding bacterial 

spores. 

*Sterilization is the 

destruction of all living 

micro-organisms 

including bacterial 

spores. 





 مراحل تميز کردن اوليه وسايل کثيف  

و يا کاسه گود سينک غوطه ور آب گرم لگن بالفاصله وسايل را داخل  -1

 کنيد  

 .دقيقه با برس نرم مواد آلی و ذرات را جدا کنيد  50-10پس از  -2

 

 .  و يا داخل سبد بگذاريد( با سبد ) سپس وسايل را خارج نموده  -3

 

 قرار دهيدپوشش شان نخی وسايل را روی ترالی مخصوص اين کار با  -4

 

 .  دسته بندی کنيدخشک کردن وسايل را جهت  -5



 ضد عفوني-2

يك ماده شيميايي است كه اكثر پاتوژنها را مي :ضد عفوني كننده
ضدعفوني   اسپور باكتري ها را ازبين نبرداما ممكن است . كشد

زماني انجام مي گيرد كه روشهاي گرمايي كارايي الزم را نداشته  
  باشد و يا به وسايل آسيب برساند

 استفاده مي سطوح غير زنده فقط بر روي ضدعفوني كننده مواد
بافت زنده مواد شيميايي كه براي كشتن ميكروارگانيسم هاي . شود

 ناميده مي شوند آنتي سپسيسبكار مي روند 

  بسته به فعاليت ضدعفوني كننده ها فعاليت آنها به سه سطح تقسيم
 :مي شود

سطح پايين 

سطح متوسط 

سطح باال 



 نحوه صحيح ضد عفونی کردن وسائل

(و صابون استفاده نشود ريکااز  )شستشو وسائل با آب وبرس 
غوطه وري وسائل در محلول ضدعفوني كننده: 

 دقيقه 15به مدت % 2 با رقتپالس  53دكونکس *     
 يا

   MICROZED IDMAXدقيقه 15به مدت % 2 با رقت 

 يا

سي سي مکمل  8پس از افزودن )  دقيقه 15به مدت  %20پرسيدين با رقت *    
 ( ضدخورندگي درهر يك ليتر رقيق شده

شستشو وسائل با آب جهت زدودن محلول ضدعفوني كننده 
بسته بندي وسائل جهت استفاده از فور يااتوكالو 





 بسته بندی اقالم جهت استريليزاسيون

 بجزءاطاق عمل و )پوشش برای انواع بسته ها  دو اليه می باشد

پوشش چهار اليه به “ بسته ای استريل مصرفی پيوند ها که حتما

 .(صورت دو تا پوشش دو اليه باشد 

 

  از پوشش برزنت استفاده نگردد زيرا تارو پود پارچه بايد تراکم

رشته نخ در پود باشد در  72رشته در تار و  68و يا  140

 . متراکم تر است بيست برابر صورتيکه برزنت 

 

 از پوشش پاره ،لکه دار ،سوراخ و پوسيده استفاده نشود. 
 

 

. 

 



 معايب پارچه  معايب کاغذ گراف 

 فاقد استاندارد 

 

 خارج می شود  بار استفاده از چرخه 7-8پس از 

 بار برچسب خوردن پوسيده می شود   5پس از  فاقد استحکام 

 بار استفاده پرز می دهد   2پس از  نفوذ پذيری به مايعات و رطوبت 

 لکه های خون از عمر آن می کاهد   خشک و شکننده نسبت به حرارت 

   نفوذ پذيری به آب ،چربی و غبار هوا دارد ضريب اطمينان استريليزاسيون 

   سنگين و حجم دار است و آلودگی  احتمال انتقال

 هزينه است  پر -

روز قابل نگهداری  7-8وسايل استريل آن بيش از  -

 نمی باشد



 آموزش نحوه بسته بندی اقالم جهت استريليزاسيون



گوشه مربوط به طرف خودتان را محکم روی وسيله ای که در  -1

وسط آن قرار دارد بکشيد و دوباره انتهای گوشه مذکور را مطابق  

 .شکل به طرف خود برگردانيد

گوشه طرف راست جلد را محکم به طرف وسط پک بکشيد و  -2

 .دوباره انتهای گوشه را برگردانيد

گوشه طرف چپ را مانند گوشه راست محکم بکشيد و بر روی  -3

 .گوشه راست قرار دهيد و سپس انتهای گوشه آن را برگردانيد

گوشه مقابل خود را پس از تا کردن دو طرف آن مقابل شکل، محکم   -4

روی پک بکشيد و انتهای گوشه را پس از برگرداندن مطابق شکل 

 .در زير دو گوشه چپ و راست که روی هم قرار دارند بگذاريد

نوار تست اتوکالو را با ذکر تاريخ و اسم وسيله حتمًا بر روی پک   -5
 .بچسبانيد





 :هنگام پيچيدن و قرار دادن وسايل، بايد نکات زير رعايت گردد

  شان و پارچه های مورد مصرف قبل از استريل شدن برای حذف

 .آلودگی و افزايش طول عمر پارچه، بايد شسته و خشک شوند

از به کار بردن بيش از دو اليه برای بسته بندی اجتناب شود. 

 سانتيمتر بيشتر نشود، تا بخار کاماًل در  30*30*50اندازه پک ها از

 .آن نفوذ کند

از پيچيدن بسيار محکم و يا کاماًل شل وسايل اجتناب کنيد. 

از ازدحام زياد پک ها خودداری شود. 

 ضروری است وسايل فلزی با دسته بلند، ظروفی که هوا به داخل آن

قائم قرار )با در باز و از پهلو در دستگاه قرار داده شود [ نفوذ نمی کنند

 (.داده نشود



 در دستگاه اتوکالو همه وسايل متصل به هم بايد از هم جدا شده و

لبه های تيز وسايل را می  . در يک وضعيت آزاد قرار بگيرند

 .توان با گاز پيچيد تا از کند شدن نقاط تيز جلوگيری شود

  پک های آی يو دی و وسايل مورد استفاده مامايی نبايد در داخل

 .کيسه های نايلونی قرار گيرد

اطراف پارچه های بستِن وسايل، بايد دوخته شده و سالم باشد. 

 مستحکم تر از رنگ شده درصد  10رنگ نشده پارچه کتانی

 .است

  پارچه ها بدون اطو نباشد زيرا نفوذ پذيری بخار را به داخل کم

 .می نمايد

پوشش پارچه ای برس شوند. 

از تکاندن پارچه ها در فضای پکينگ خودداری گردد. 

 

 



زدن ماسک و کاله الزام است. 

 

 از صحبت نمودن خوداری شود. 

 

  در صورت داشتن بيماريهای تنفسی کار با بسته بندی مجاز نمی

 .باشد

 

انتقال بسته ها با ترالی انجام شود وبا دست جابجانشود. 

 

 :نکات ايمنی زير را رعايت فرماييد



 استريليزاسيون-3                    
 :مراحل انجام کار 

 
 (از ريکا و صابون استفاده نشود )پاكسازي شستشو وسائل با آب وبرس1)

ضد عفونی نمودن           وسائل عاری از چرک و کثيفی با مواد ضد  2)
             (!!!از بروز وسيله کثيف استريل جلوگيری کنيم)  عفونی کننده   

نرسيدن دما به تمام سطح -2افزايش زمان استريليزاسيون -1:کثيفی باعث     
 وسيله

 

 

 (  دما ، زمان ، فشاربخار)استيريليزاسيون        اتوکالو ( 3

 (دما، زمان) فور                                    

 (عاری از هر گونه موجود زنده) 

 

 

 

 

 

 

 



 انديكاتورها

خريداري شود كه داراي تاييديه وزارت  فقط انديكاتوري

 .بهداشت باشد

 بايستی داخل هر بسته گذاشته شود 6انديکاتورهای کالس. 

روش نگهداري انديكاتور: 

 .درجه ودور از نور ورطوبت نگهداري شود 20زير 



 اتوکالو
 اين روش يكي از متداول ترين روشهاي استريليزاسيون مي باشد و

كه در ارتباط با پوست و  وسايل مقاوم به حرارت براي تمامي 
 .موكوس می باشند ، بكار مي رود

  استارزان و ازبين برنده اسپور باکتری اين روش  . 

 نکته ای که بايد به آن توجه کرد اين است که اين روش برای
 .قابل استفاده نيستوسايل پالستيکی، روغن ها و پودرها 

 



 

 طريقه گذاشتن وسايل داخل اتوکالو  

 يکی درمياان بگذارياد   وسايل بزرگ را با وسايل کوچک سعی کنيد

 . که بخار از کليه اليه ها عبور کند

   باشااد و عمااودی  چياانش وسااايل در داخاال اتااوکالو بايااد بااه صااورت

فضای خالی بين آنها وجود داشته باشد که بخار به راحتای در مياان   

 . آنها نفوذ کند

 خشک شدن لوازم استريل  

 چاون  خاار  نکنياد   وسايل را بعد از بازکردن درب اتوکالو هيچگاه

وسااايل اتااوکالو احتيااا  بااه ماادت زمااان دارنااد بااه عااي  عنااوان از         

اتوکالو خار  نکنيد چاون قابال اساتفاده نيسات و هرجاا کاه بگذارياد        

رطوباات اليااه خااارجی گاارد و خاااک ميکااروب هااا را بااه خااود جااذب 

 . خواهد شدغير استريل می کند و وسايل 

 



 انواع اتوكالو

نوعB :        اين نوع اتوکالو مای تواناد وساايل بساته بنادی شاده ياا

نشااده جامااد، وسااايل سااوراخ دار و اباازار لولااه ای و شاالنگی   

شکل که يک طرف آنها بسته يا دو طارف آنهاا بااز اسات را     

پماااپ وکياااوم  ايااان ناااوع دساااتگاه هاااا دارای   . اساااتريل نماياااد 

باار خاال ايجااد     -0.9قدرتمندی هستند که می توانند تا حادود  

 .کنند

  اينننن ننننوع اتنننوكالوB    مناسنننبترين مننندل جهنننت

 .استفاده درمراكزدرماني است 



 :دستورالعمل استريل کردن وسائل در اتوکالو 
پس از طي مراحل پاكسازي وضدعفوني 

 هوای داخل پک )کليه وسائل را در پکهای کوچک بسته بندی نمائيد
وجود هوا بدليل . هوا مانند عايق عمل می کند( را خار  کنيد

جلوگيری ازتماس بخار با کليه سطوح باعث استريل نشدن وسائل 
 .(می گردد

  پکها را به شکل ذيل بارگيری نمائيد: 

 بخار                                   بخار       

 

 

 

 

 بارگيری صحيح    بارگيری نادرست                        



 دستورالعمل استريل کردن وسائل در اتوکالو

 درب اتوکالو را باز به صفر نرسيده تا زمانيکه درجه فشار

سپس درب دستگاه را بازکرده تا بخار باقي مانده  . نکنيد

خار  شود، وسايل را در داخل دستگاه بگذاريد تا خشک  
 .دقيقه طول بکشد 30شود، اين مدت زمان ممکن است 

 از وسايل  ، خار  کردن وسايل از داخل دستگاهبراي

و کاماًل تميز استفاده شود تا در هنگام جابجايي   استريل شده

وسايل در هنگام خار  شدن از . دوباره آلودگي منتقل نشود

 دستگاه بايد کاماًل خشک باشد

 تلقي مي شوندغيراستريل اقالم مرطوب به عنوان وسايل. 



برای  ( 1395فروردين )شرکت هايی که در حال حاضر

اتوکالو مجوز فروش از  6فروش تست و انديکاتور کالس 
 (:  در تهران)اداره کل تجهيزات پزشکی دارند

 88803320: شرکت آلتون طب پويا -1

 88026943-88013960: افرا ترنج-2

 44209468: چاليان طب-3

 88500745: آرمين شگرف -4

  88795163: شرکت دايا طب-5

 88930927: دانش طب امروز-6

 88710159: تجهيز آريا دی-7

 88648000: جهان گسترش تجارت -8

 88504046: آرسين سالمت ايرانيان -9

 88750666: فن آوری آزمايشگاهی -10

  88106063: مان آرتا سالمت -11

 



 



 :نکات 

 بايگانی اطالعات مربوطه مبنی بر استريل نمودن

 .وسائل توسط استريليزاسيون الزامی است

  ظرف حاوی صابون مايع هر چند دقت يکبار  : شستن دستها

 .شسته و سپس دوباره با مايع صابون پر شود

  ترالی پانسمان را شسته و در صورت آلوده بودن با  :گندزدايی

 .مواد گندزا شستشو دهيد



سايت های تأييديه مواد ضدعفونی و انديکاتورها و 
 چسب اتوکالو

http://fdo.behdasht.gov.ir 
:به قسمت زیر مراجعه شود  

ملزومات دارویی و پزشکی/ساختار سازمانی/دارو  

 
 :سایت اداره کل تجهیزات پزشکی

www.imed.ir 

http://www.imed.ir/
http://www.imed.ir/
http://www.imed.ir/
http://www.imed.ir/
http://www.imed.ir/


 

 با سپاس 


