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 دانشگاه علوم پسشکی اراک

 )عج( مرکس آموزشی درمانی ولیعصر

 حرارت به حساس اقالم استریل  و گنذزدایی :روش اجراییعنوان 
  01PL 62:روش اجراییکد 

 2از  1صفحه: 

 01 ویرایش: 

:تاریخ اولین ابالغ 12/11/95  

:تاریخ آخرین بازنگری31/4/97  

:تاریخ آخرین ابالغ 25/5/97  

:تاریخ بازنگری بعذی 31/4/98  

 :روش اجراییعنوان 
  تحزار ثِ حسبس الالم استزیل ٍ گٌذسدایی

 دامنه :

 استزیلیشاسیَىٍاحذ 

 تعاریف و اصطالحات:
. ثِ استثٌبء اسپَر ثبکتزی ّب اس ثییي رفتیِ ٍ ًیبثَد هیی  یَد      ّبگٌذسدایی: فزآیٌذی کِ تَسط آى ثخش عوذُ هیکزٍارگبًیسن 

 لبثل استفبدُ ّستٌذ. گٌذسداّب ثز رٍی ا یبء

اسپَر ثیبکتزی ّیب اس ثییي     اس جولِهیکزٍارگبًیسن ّب ٍ عَاهل اًتمبل دٌّذُ آى ّب  کلیِفزآیٌذی کِ تَسط آى  استزیلیشاسیَى:

 .هی  َداستفبدُ  جْت ا یبء استزیلیشاسیَىرفتِ ٍ ًبثَد هی  َد. 

 هذف:
 ٍ حفظ ایوٌی ثیوبر شاسیَى اثشار حسبس ثِ حزارتحفظ ٍ ایوٌی ٍسبیل حسبس ثِ حزارت، کست اطویٌبى اس استزیلی

 روش ارزیابی: فرد پاسخگو:
 هصبحجِارسیبثی اس طزیك هشبّذُ ٍ  ،استزیلیشاسیَى ٍاحذهسئَل 

 روش اجرا:

ٍسبیل غیز ثزلی ًظیز ٍسبیل ثزًٍکَسکَپی، ٍسیبیل هیکیزٍ ثیزای اعویبل ًَرٍسیزجزی، ٍسیبیل        CSRپزسٌل ٍاحذ  .1

،  NSKًظییز درییل ّیب، للین کیَتز،      ثزلی ٍسبیلٍ  دادُثب آة  ستشَ سدٍدى آلَدگی ّب جْت را  الپبرٍسکَپی ٍ ....

 .هیی کٌٌیذ  شی   خآى ّب را کبهال سپس ٍ  کزدُسدا تویش ثب اسپزی گٌذ ّبی هغشی ٍ ارتَپذی ٍ ... رااستزاکز ،سًََکب

دستگبُ پالسوب استزیل هیی  تحَیل گزفتِ ٍ ثب  ستِ ٍ خش   ذُ ثخش ّب را ًیش ثِ صَرت آهجَثگ ّبی ّوچٌیي 

 کٌٌذ.

ثیِ  کیزدُ،  را ثب پ  ّیبی هخصیَپ پالسیوب پی       ّب آى ،استزیل ٍسبیل ثب دستگبُ پالسوب جْت CSRپزسٌل ٍاحذ  .2

)اسیتبًذارد   کل هٌبستی، سی دادُدادُ در دسیتگبُ لیزار   را ، اًیذیکبتَر تسیت   چیذُدر دستگبُ پالسوب صَرت صحیح 

ٍ ثعذ اس اطویٌبى اس پبس کزدى ّز  ًوَدُاس پبیبى سیکل، پزیٌت سیکل دستگبُ را چ   پسکزدُ، اًتخبة دستگبُ را 

 ٌذ.اثشار را ثِ آراهی اس دستگبُ خبرج کزدُ ٍ در هحل هٌبست لزار هی دّ ،سیکل

لبثلیییت  دارای)سدای سیی ح ثییبالگٌییذفییًَی کٌٌییذُ ٍ ضییذ عاسییتفبدُ اس هحلییَل ّییبی  جْییت CSRپزسییٌل ٍاحییذ  .3

را در آى غَطیِ    ستِ ٍ خش   یذُ  ٍسبیلدار ریختِ،  ة، هحلَل ّب را در دیش ّبی هخصَپ دراستزیلیشاسیَى 

ٍ طجیك دسیتَرالعول اثالغیی اس طیزف      ثجت کیزدُ  ظزف سبسی ٍسبیل را ثز رٍی غَطِ ٍرسبعت ٍ تبریخ  سبختِ،ٍر 

 ٍسبیل را اس هحلَل خبرج هی کٌٌذ. هحلَل ثعذ اس گذ ت هذت سهبى هشخص، سبسًذُ 

 ظیزٍف ٍ  کیزدُ عیٌ  ٍ دستکش استفبدُ  ، اس گبى، هبس ،گٌذسدادر ٌّگبم استفبدُ اس هحلَل ّبی  CSR ٍاحذ لپزسٌ* 

 حبٍی هحلَل را در جبی هخصَپ ٍ دٍر اس دستزس پزسٌل غیز هزتجط لزار هی دٌّذ.

 سیز را رعبیت هی کٌٌذ:ًکبت طی فزآیٌذ،  CSR ٍاحذ پزسٌل .4

  ٍ ثب   زکت سبسًذُ هحلَل ثَدُ اهب ثِ دستَرالعول اثالغی اس طزف هحلَل ّب ٍاثستِدفعبت استفبدُ اس تبریخ اًمضبء

 ایي ٍجَد ایي هْن تَسط یکسزی تست ّب ٍ ًشبًگزّبی  یویبیی لجل اس استفبدُ اس هحلَل آسهَدُ هی  َد.
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 دانشگاه علوم پسشکی اراک

 مرکس آموزشی درمانی ولیعصر )عج(

 حرارت به حساس اقالم استریل  و گنذزدایی عنوان روش اجرایی:
  01PL 62کد روش اجرایی:

 2از   2صفحه: 

 01 ویرایش: 

:تاریخ اولین ابالغ 12/11/95  

:تاریخ آخرین بازنگری31/4/97  

:تاریخ آخرین ابالغ 25/5/97  

:تاریخ بازنگری بعذی 31/4/98  

  اسیتفبدُ هیی    ٍ عبهیل هیکیزٍة کیش یی  هحلیَل      اس ًشبًگزّبی  یویبیی ثِ هٌظَر اًذاسُ گیزی حذالل هبدُ فعیبل

ٍ رّبیی ّوبًٌذ کبغذ تَرًسل اثِ  کل ًَ ّبایي ًشبًگز. )سَاپیٌگ هحلَل  َد ثیب لیزار گیزفتي در هحلیَل، در      ثیَدُ 

 .هی دٌّذتغییز رًگ در س ح لبثل لجَل، هبدُ فعبل ٍ هَثز صَرت ٍجَد 

  تعییي هی  َد. سبسًذُ زکت طجك دستَر العول هَرد استفبدُ غلظت هحلَل ّبی 

  هی ثب ذ.استزاًیَس   هبًٌذ%)2آلذئیذ  گلَتبرهحلَل هَرد استفبدُ در ایي هزکش 

  ،َد. ٍ جبیگشیي هی هحلَل جذیذ آهبدُ ثب پبیبى تبریخ هصزف هحلَل ّب  

    :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

 ٍسبیل حفبظت فزدیاًذیکبتَرّبی هحلَل ّبی گٌذسدا ٍ دستگبُ پالسوب، دستگبُ پالسوب، ، ّبی ضذ عفًَی هحلَل

 :منابع 
 تجزثِ ثیوبرستبىکتبة راٌّوبی کشَری ًظبم هزالجت عفًَت ّبی ثیوبرستبًی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کننده/ تهیه کنندگانتهیه 

 رفیعِ کبًٍذ

  CSR)پزسٌل 

 اکزم سبدات هَسَی ًیب

  CSR) پزسٌل 

 اسفٌذیبر تَْری

  هسئَل اتبق عول) 

 سّزا اثزاّین آثبدی

 )پزسٌل اتبق عول 

 هحوذ تمی جَدکی

 سَپزٍایشر کٌتزل عفًَت )
 

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 هحوذ تمی جَدکی

 )سَپزٍایشر کٌتزل عفًَت 
 اعضبی کویتِ کٌتزل عفًَت ثیوبرستبى

 دکتز سیذ هحوذ جوبلیبى

 )ریبست ثیوبرستبى  

 


