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 دانطگاه علوم پسضکی اراک

 مرکس آموزضی درمانی ولیعصر)عج(

تجهیسات پسضکی استفاده از ملسومات و  عنوان روش اجرایی:

 صرفا یکبار مصرف
 01PL 21کذ روش اجرایی:

 2از  1صفحه: 

 01 ویرایص: 

:تاریخ اولین ابالغ 12/11/95  

:تاریخ آخرین بازنگری21/4/97  

:تاریخ آخرین ابالغ 13/5/97  

:تاریخ بازنگری بعذی 21/4/98  

 :روش اجراییعنوان 
  استفبدُ اس هلشٍهبت ٍ تجْیشات پشضکی صزفب یکببر هصزف

 :دامنه 
 ٍاحذ تجْیشات پشضکی هصزفیکلیِ ٍاحذّبی درهبًی، ٍاحذ کٌتزل عفًَت، 

  تعاریف و اصطالحات:
- 

 هذف:
 ایوٌی بیوبراىارتمبی 

 روش ارزیابی: فرد پاسخگو:
 هصبحبِارسیببی اس طزیك هطبّذُ ٍ  سَپزٍایشر کٌتزل عفًَت،

 روش اجرا:

بب پک استزیل ٍ بزچسب حک ضذُ ضزکت تَلیدذ   هصزفی پشضکی را هلشٍهبتهسئَلیي ٍاحذّبی هختلف بیوبرستبى  -1

)لسدوت تجْیدشات   اًمضبی هعتبز اس دارٍخبًدِ بستزی  کٌٌذُ بز رٍی آى ٍ ًیش بب عالین یکببر هصزف بَدى ٍ ًیش تبریخ

 ًوبیٌذ. هیپشضکی( دریبفت 

پد  اس  را پک اسدتزیل هلشٍهدبت هصدزفی پشضدکی      ،جبیگذاری ٍسیلِ ٍ استفبدُ بزای بیوبر درهبًی آضٌب بِکبرکٌبى   -2

 .ذدٌّلزار هی استفبدُ هَرد  زدُ ٍکببس  ، بب ضزایط استزیلکٌتزل بستِ بٌذی سبلن ٍ تبریخ اًمضب

یب سدیفتی  ببلِ عفًَی ٍ بیوبر در داخل سطل ّبی سپ  اس خزٍج اس بذى را هلشٍهبت هصزفی پشضکی کبرکٌبى درهبًی  -3

 .کٌٌذوی ٍ بِ ّیچ عٌَاى دٍببرُ استفبدُ ًریختِ  بستِ بِ ًَع ٍسیلِ، ببک 

دلیدل اس دسدت دادى خبصدیت    ِ تذکز : بزخی اس هلشٍهبت بستِ بِ ًَع آى پ  اس هذتی هبًذى در بذى بیوبر هی ببیست بد 

 ٍ اس ٍسیلِ ًَی دیگزی جبیگشیي گزدد. هَاد آًْب اس بذى بیوبر خبرج ٍ اٍت گزدد

 بدِ صدَرت  سَپزٍایشر کٌتزل عفًَدت   ًیش  صَرت هستوز ٍِ هزاحل ببال ببز توبهی هسئَل بخص ٍ یب هسئَل ضیفت  -4

 .ًظبرت کزدُ ٍ آهَسش ّبی السم را بِ کبرکٌبى ارائِ هی دٌّذدٍرُ ای 

در ببسدیدذ اس   سدَپزٍایشر کٌتدزل عفًَدت    ٍ  بروبٌّگ کٌٌدذُ ایوٌدی بیود   ّسَپزٍایشریي ببلیٌی، هسئَل ٍ کبرضٌبس  -5

 ایي هَرد را بِ صَرت ًبهحسَس کٌتزل هی کٌٌذ.ٍاحذّبی هختلف بیوبرستبى 

 امکانات و تسهیالت مورد نیاز:
 HISسیستن 

 منابع:
 تجزبِ بیوبرستبى
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 دانطگاه علوم پسضکی اراک 

 مرکس آموزضی درمانی ولیعصر)عج(

از ملسومات و تجهیسات پسضکی  عنوان روش اجرایی: استفاده

 صرفا یکبار مصرف
 01PL 21کذ روش اجرایی:

 2از  2صفحه: 

 01 ویرایص: 

:تاریخ اولین ابالغ 12/11/95  

:تاریخ آخرین بازنگری21/4/97  

:تاریخ آخرین ابالغ 13/5/97  

:تاریخ بازنگری بعذی 21/4/98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تهیه کننده/ تهیه کنندگان

 هطْذیدکتز سویزا 

 )هسئَل فٌی دارٍخبًِ(

 هٌْذس هحوَد هحصَلی

 )هسئَل تجْیشات پشضکی هصزفی(

 هحوذ تمی جَدکی

 )سَپزٍایشر کٌتزل عفًَت(

 هحسي غٌجی

 (کبرضٌبس ّوبٌّگ کٌٌذُ ایوٌی بیوبر)

 اسفٌذ رضبسادُ

 (هتزٍى بیوبرستبى)

 اکبز هحسٌی

 )سزپزستبر اتبق عول(

 کنندهابالغ  تصویب کننده تأیید کننده

 دکتز سویزا هطْذی

 )هسئَل فٌی دارٍخبًِ(
 اعضبی کویتِ دارٍ ٍ درهبى بیوبرستبى

 سیذ هحوذ جوبلیبىدکتز 

 )ریبست بیوبرستبى( 

 
 


