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 ٍ هجوَعِ حاضز حاصل جوع آٍري هطالة اس هجالت پششكي
هعدٍد كتاتْاي در ايي خصَص هيثاشد ٍ اهيد دارين تا ياري 

جستي اس اطالعات ٍ تجزتيات فزاٍاى شوا عشيشاى تتَاًين گاهي 
ّز چٌد كَچك در استفادُ تْتز ٍ طَالًي تز اس اهكاًات هَجَد در 

.هزاكش درهاًي كشَر تزدارين 

 ايي هطالة پيشٌْادات  تَجِ تِلذا اس شوا تقاضا هيگزدد ضوي
اًتقادات ٍ هطالة جديد ٍ علوي خَد را ارسال ًوَدُ تا در آيٌدُ .

ًِ چٌداى دٍر تتَاًين ايي اطالعات را تِ صَرت هجوَعِ كاهل در 
.اختيار كليِ پزسٌل فعال در اتاقْاي عول سزاسز كشَر قزار دّين 



رٍشْاي ًگْداري اتسار جراحي



عمليبت فًرجيىگ
Millingعمليبت مبشيىکبری  

مًوتبژ 
سمببدٌ كبری

عمليبت حرارتي
عمليبت الکتريپًليش

عمليبت وُبیي
پًليش ميرير                                     
سبته فيىيش                                      
سىد بالست                                      
عمليبت پسيًیشه

كىترل كيفيت
مبرک زوي

شستشً 
بستٍ بىدی



ًَ اتسار جراحي
 ست شور
شستشوی عادی
 اتوکالو
مواد ضدعفونی
........



ًَ اتسار جراحي
 لثل اس اٍليي ًَتت استزيل اتشارّاي جزاحي; 

پالستيىي ٍ تزس گزم اتتذا اتشار را تا آب 
ٍ تعذ اس خطه  ضستطَ ًوَدُ ;ًزم 

ًوَدى واهل تِ ٍسيلِ يه پارچِ تذٍى  
پزس وليِ سطَح اتشار را تِ رٍغي پارافيي 
آغطتِ ًوائيذ ٍ پس اس ضستطَي هجذد 

الذام تِ  ;تا آب گزم ٍ خطه ًوَدى 
استزيل اٍليِ تٌوائيذ



 تعذ اس تاس وزدى تستِ تٌذي اتشار آًْا را در هىاى خطه ٍدر دهاي اتاق ًگْذاري وٌيذ

 هيتَاًذ خطزات تسيار جذي را تزاي استيل ٍ ديگز فلشات تَجَد آٍرد اهالح سياد آب تا
 تيطتز لىِ ّاي ايجاد ضذُ تز رٍي اتشار در اتتذا سًگ سدگي ًثَدُ ٍ تَسط غَطِ ٍر وزدى اتشار درٍى

هحلَلْاي هٌاسة يا تَسيلِ پان وزدى دليك تَسط يه پارچِ آغطتِ تِ هَاد تويش وٌٌذُ رايج طثك 
اغلة لىِ ّاي لَُْ اي هايل تِ سرد ٍلَُْ اي هايل . دستَر العول تَليذ وٌٌذُ پان ٍ عاري اس لىِ هيگزدد

تِ تيزُ در رٍي فلشات استيل تا سًگ سدگي اضتثاُ گزفتِ هي ضًَذ 

تزاي ضستطَي ًْايي ّويطِ اس آب همطز  ;تْتز است در هٌاطمي وِ آب داراي اهالح سياد هيثاضذ
استفادُ وٌيذ

 ِاستفادُ طَالًي هذت اس هَاد گٌذسدا ٍ ضذ عفًَي وٌٌذُ  تاعث افشايص غلظت آًْا در ظزف هزتَط
ٍافشايص سًگ سدگي در حيي عول استزيل هي ضَد

 اس خطه ضذى خَى تز رٍي اتشار در حيي عول خَدداري  ;تِ دليل خاصيت اسيذي خَى ٍ تزضحات تذى
ًوَدُ ٍ اتشار تِ ٍسيلِ يه دستوال هزطَب در حيي عول جزاحي تويش گزدد 

 ولزايذّا ٍ يذّا غَطِ ٍر ضًَذچَى تواس تا . اسيذي . اتشار ّزگش ًثايذ در هحلَلْاي ًوه فيشيَلَصي
آًْا تاعث ايجاد حفزُ ّاي ريش در سطح آًْا ٍّوچٌيي ايجاد سًگ سدگي هيطَد

 ِتَصيِ هي ضَد تا حذ اهىاى اس حه ّز گًَِ حزٍف ًٍام تز رٍي اتشار تَسط دستگاُ ّاي حه سًي ت
ايي وار ًا خَاستِ هَجة آسية رساًذى تِ سطح هحافظت . داري گزدددرٍش فيشيىي ٍ يا ضيويايي خَ

وٌٌذُ اتشار گزديذُ ٍ تاعث سًگ سدگي ٍ خَردگي در هحل حه هي ضَد

ًَ اتسار جراحي



 اس ّز لطعِ اتشار جزاحي صزفا جْت هماصذ جزاحي ّواى لطعِ استفادُ ًواييذ

 در غيز ايي صَرت خساراتي تِ اتشار ٍارد خَاّذ ضذ وِ تعضا حتي تعويز ٍتاس ساسي آى ًيشاهىاى پذيز ًخَاّذ

تِ عٌَاى هثال اس ليچي ًخ صزفا جْت تزيذى ًخ جزاحي ٍاس ليچي ًسج صزفا تِ هٌظَر تزش ًسج .تَد

استفادُ ًواييذ

 گاهي هَثز در طَل عوز اتشار جزاحي تَدُ ٍ اس ( حاٍي پارافيي )استفادُ اس رٍغٌْاي تا لاتليت حل ضذى در آب

.فزسايص ٍ چسثٌذگي لَال اتشار جلَگيزي تِ عول هياٍرد. اصطىان 

در ٌّگام ضستطَ ّوِ لَال ّا ٍهحل ّاي اتصال در اتشار جزاحي را واهال تاس وٌيذ

 لفل ٍسائل در حالت تاس ٍ يا پايِ اٍل لزار گيزد ;تا تَجِ تِ تغييزات ضذيذ دها در حيي استزيليشاسيَى

اتشار تايذ طَري ًگْذاري ٍهزتة ضًَذ وِ تَسيلِ ضزتات يا سياد پز وزدى سيٌي ّا دچار صذهِ ًطًَذ

 ٌِْهستعول ٍ سًگ سدُ در وٌار اتشار جزاحي سالن جذا خَدداري فزهائيذ. اس لزار دادى اتشارّاي و

تستِ تٌذي هطلَب ٍ صحيح ستْا ٍ استفادُ اس اتشار يىذست در ّز ست تَصيِ هيگزدد

در طَل فزايٌذ ضستطَ ٍ استزيل اس لثِ تيش اتشار ٍ ًَوْاي تيش هحافظت تِ عول آيذ

 تزاي جلَ گيزي اس صذهِ ديذى اتشار هيىزٍسزجزي آًْا را تايذ در جعثِ ّاي هٌاسة لزار دادُ ٍاس ضيَُ ّاي

ًگْذارًذُ هٌاسة ٍ ثاتت استفادُ وٌيذ

ًَ اتسار جراحي



.........شستشو 



استشلیضاسیَى ٍسٍضْای ضذعفًَی

:استرلیساسیَى یعٌي     

: تویس مردى
من مردى تعداد هینرٍارگاًیسوْا از سطَح ٍسایل تا شستشَ یا هَاد شیویایي

: ضدعفًَي
عاري تَدى ٍسایل از ّر گًَِ عَاهل تیواریسا تجس اسپَرّا

: استریل
عاري تَدى ٍسایل از ّر گًَِ عاهل زًدُ

 



علل ًمایع احتوالی استشلیضاسیَى

عذم آگاهی کاهل از اصول کاربرد اتوکالو

لرار دادن وسایل به طرق ناهناسب وجلوگیری از گردش ونفورکاهل بخار

بسته بنذی وپگ کردن غلط ویا عذم رعایت انذازه وتراکن هناسب

نشت بخار از اتوکالو که هوجب پایین آهذن فشار وحرارت داخل آن هیگردد

خرابی ترهوهتر

عذم انذازه گیری دلیك هذت زهان استریل کردن

نمص در تخلیه هوای اتوکالو که هانع نفور کاهل بخار در بسته ها هیگردد



نكات مهم در زمان استفاده از محلولهای ضد عفونی کننده

اتسار جراحي یني از عٌاصر هْن در چرخِ اًتقال عفًَت هیثاشد

ٌتًجٍ تٍ تاريخ مصرف محلًل ضد عفًوي كىىدٌ مًرد استفاد

 ٌتًجٍ تٍ دستًرات مصرف اعالم شدٌ تًسط كارخاوٍ سازود

 دقت در ميسان درصد ي زمان الزم  در خصًص محلًل ساختٍ شدٌ طثق دستًر
سازودٌ

تًجٍ تٍ يكىًاختي محلًل مًرد مصرف

 (واشي از استفادٌ در وًتتُاي قثل ) تًجٍ تٍ عدم يجًد اجسام خارجي در محلًل

 استفادٌ از ترس ي پارچٍ َايي كٍ در مقاتل محلًل مقايم َستىد

استفادٌ از پارچٍ ي يا گاز تميس  ي تدين پرز جُت خشك كردن كامل اتسار



ًگْداري ٍ آهادُ ساسي اتشارجْت اتَكالٍ

اتشارّایی مِ دارای قفل یا گیزُ تاضذ تِ ٌّگام استزیل مزدى در اثز تغییزات درجِ *    
جْت جلَگیزی اس ایي ( تزك در هحل اتصال)حزارت دچار تزك خَردگی خَاّذ ضذ 

پذیذُ مافی است ایي ًَع اتشار در ٌّگام استزیلیشُ مزدى در حذ دًذاًِ اٍل تستِ ضَد،
ُ ّا یا رٍغي ّایی تا قاتلیت حل ضذى در * تزای ًگْذاری اتشارّای جزاحی اس رٍاى مٌٌذ

ّزگًَِ رٍغي ماری . گاهی هَثز در طَل عوز اتشار جزاحی است( حاٍی پارافیي)آب 
ًِ تٌْا اس اصطناك دٍفلشی مِ تز رٍی ّن قزار دارد هواًعت تِ عول هی آٍرد تلنِ تا 

ایجاد ًَعی ًزهی در عولنزد اتشار، اس ّزًَع خَردگی ًاضی اس سایص ٍ اصطناك ًیش 
جلَگیزی هی ًوایذ،

تِ ّیچ عٌَاى ًوی تَاى اتشار جزاحی آغطتِ تِ رٍغي ّای غیزقاتل حل در آب را : تَجِ
استزیل ًوَد تٌاتزایي ًثایذ اس ایي گًَِ رٍغي ّا در رٍغي ماری اتشار جزاحی استفادُ 

 .مزد
اتشارّای جزاحی تسیار حساس ٍ آسیة پذیز است، اس ضزتِ سدى تِ آًْا جلَگیزی *

عذم تَجِ . ًوَدُ ٍ اس رٍی ّن گذاضتي اتشار ٍ تواس آًْا تا ینذیگز خَدداری ًواییذ
تِ ایي هَضَع، هَجة ایجاد خزاضیذگی در پَضص اتشار ًوَدُ ٍ تِ هیشاى سیادی اس 

عوز آًْا هی ماّذ،



اگز در ایي حالت  . هی یاتذ      در خالل فزایٌذ استزلیشاسیَى، حزارت تِ صَرت ضذیذی افشایص ٍ ماّص*       
اتشارّای جزاحی قفل دار تِ صَرت ماهال قفل ضذُ استزیل گزدد، هوني است تحت تأثیز ضَك ًاضی اس  

اس ًاحیِ لَال دچار تزك خَردگی ضذُ یا قفل اتشار، استحنام خَد را اس دست دّذ،  تغییزات ضذیذ حزارتی،
تَصیِ هی ضَد اتشارّای قفل دار را در خالل عولیات استزیلیشاسیَى اس حالت قفل ضذگی رّا ساسیذ یا  : تَجِ

 .حذامثز آى را رٍی پلِ اٍل قفل ًواییذ
ِ ّای تیش  *  در طَل فزآیٌذ حفاظتی ٍ ًگْذاری اتشارّای جزاحی، مَضص ّا تایذ هعطَف تِ هحافظت اس لث

در ایي راستا اس گذراًذى اتشار ٍ ٍسایل  . ًَاحی تزش، ًَك تیشٍ ظزیف اتشار مِ در هعزض مار است، گزدد
سٌگیي تز رٍی اتشارّای ظزیف ٍ تَخالی جذاً اجتٌاب ًواییذ،

یل هادُ هشاحن ٍ یا  . ًاحیِ قفل دار اتشار جزاحی تایذ ّوَارُ تویش تَدُ ٍ عاری اس ّزگًَِ ًخالِ تاضذ* 
ّزگًَِ ًخالِ قاتل رٍیت  . رسَب در ایي هٌطقِ هٌجز تِ خطنی ضذیذ اتشار ٍ ضنستگی ًاگْاًی آى هی ضَد

تایذ در هزحلِ تویشماری تَسط تزس ًزم اس تیي رٍد،
ُ ّای حل  *  تَصیِ هی ضَد تا حذ اهناى اس حل ّزگًَِ حزٍف ٍ ًام تز رٍی اتشار جزاحی تَسط دستگا

سًی تِ رٍش ضیویایی خَدداری ضَد؛ تا ایي مار ًاخَاستِ هَجة آسیة رساًذى تِ سطح هحافظت مٌٌذُ  
اتشار جزاحی هی ضَیذ ٍ ایي اهز هطنل لل سدگی ٍ ًقطِ ًقطِ ضذى هحل هزتَطِ را تِ ّوزاُ خَاّذ داضت،

ِ تٌذی گزدد مِ تخار اتَمالٍ  * ٍسایلی مِ تزای استزیل مزدى تِ اتَمالٍ فزستادُ هی ضَد تایذ طَری تست
اًذیناتَر استزیل    حتوا در قسوت داخل پل یا ست جزاحی. تتَاًذ تِ آساًی اس التِ الی ٍسایل عثَر ًوایذ

گذاضتِ ضَد،
استزیلیشاسیَى جاًطیي تویش   گاُ اس تزس یا اسفٌج فلشی تزای پاك ساسی دستی استفادُ ًنٌیذ ٍ   ّیچ*

 .  مزدى ًخَاّذ ضذ

ًگْداري ٍ آهادُ ساسي اتشارجْت اتَكالٍ



 مایعات باPH   (اسیذی )  6زیر
لكٍ سياٌ روگ

 مایعات باPH   (قلیالیی )  8باالی
فسفاتٍ شدن. لكٍ قًٌُ ايي 



!!!!!!مواد مخرب 
ومك فيسيًلًشي
محلًلُاي اسيدي
محلًلُاي قليايي
كلرايدَا
محلًلُاي حايي يد
سفيد كىىدٌ َا

تتاديه
پراكسيد
مًادصاتًوي
اسيد سًلفًريك
ريغىُاي سيليكًن

............



عَاهل ايجاد وٌٌذُ حفزُ ّاي ريش رٍي اتشار 

هحلَل در آبافشايش هيشاى كلزيد

  تِ هدت طَالًي هَاد شيويائيقَطِ ٍر شدى در

افشايش شديد دها

ستزي ًٍاصافي سطَح اتشار

كاّش شديد دها

خشك ًكزدى ًا كافي



روشهاي افزايش مقاومت كيسهاي آلومينيومي

عدم استفادُ استزس ّاي سيوي

ُعدم استفادُ اسسوثاد

عدم استفادُ اسپَدرّاي خشي

رٍغٌكاري لَال

ُاستفادُ اسآب هقطز يا آب جَشيدُ سزد شد

  خشك كزدى سزيع كيس جْت جلَگيزي اس صدهِ تِ اليِ رًگي



شرایط ًگْداري اتسار استریل
حول ٍ ًمل ست تعذ اص اتَکالٍ تا تشالی هخػَظ
لفسِ تٌذی تشجیحا دس داس
 فیلتش َّا ٍ . سیستن تَْیِ هحل ًگْذاسی....
کاتیٌتْای دس داس
سیستن چیذهاى ستْا دس لفسِ تٌذی
لاتلیت کٌتشل صهاى استشیل هاًذى ست ٍ اتضاس



ULTRASONIC CLEANER FINAL CLEANSING



ULTRASONIC CLEANER FINAL CLEANSING

 دستگاُ اٍلتشاسًَیك کلیٌیش یكی اص اٍلیي  ٍ دلیك تشیي تویض کٌٌذُ ّا ٍ چشتی گیشّا تا عولكشد فیضیكی هیثاضذ
.کِ سالْای طَالًی دس دًیا هَسد هػشف هشاکض هختلف غٌعتی ٍ دسهاًی خاغِ اتالْای عول لشاس گشفتِ است 

 ایي دستگاُ اهشٍصُ تِ عٌَاى تخص جذا ًاپزیش ٍاحذّایCCSD   ضٌاختِ ضذُ ٍ تا لاتلیت ًفَر هیكشٍسكَپیك
اهَاج هاٍساؤ غَت ؛ هَاد ضَیٌذُ ٍ ضذ عفًَی کٌٌذُ سا تِ دسٍى هٌافز سیض ٍ غیش لاتل دستشس ٍ هفاغل اتضاس 

تافتْای تذى ؛ هیكشٍتْا ٍ ٍیشٍسْا اص ایي ًماط ؛ هشاحل ضستطَ : جشاحی ًفَر دادُ ٍ تا خاسج ًوَدى سلَلْای خَى 
.ٍ استشیل سا کاهل ًوَدُ ٍ اص اًتمال اجشام تِ عٌَاى یكی اص عَاهل تة صا تعذ اص اعوال جشاحی جلَگیشی هیٌوایذ

 لذست ٍ سشعت عولكشد هطلَب ایي دستگاُ تِ هشاتة تیطتش اص سیستوْای تویض کٌٌذُ سٌتی ٍ دستی تَدُ ٍ ًمص
.هَثشی دس جشم صدایی ًماط غیش لاتل دستشس اضیاء فلضی خاغِ اتضاسّای جشاحی ظشیف داسد

 دستگاُ اٍلتشاسًَیك کلیٌیش دس حالت فعالیت  تا استفادُ اص ًَساًات اهَاج اٍلتشاسًَیك تَلیذ ضذُ تَسط دٍ عذد
هثذل اًشطی پیضٍ الكتشیك ؛ کلیِ جشهْای سطَح تواس سا جذا ًوَدُ ٍ ها سا دس ضستطَی تْتش کلیِ الالم فلضی 

.کوك هیٌوایذ هخػَغا اتضاسّای جشاحی
 ِدستگاُ اٍلتشاسًَیك کلیٌیش ّوضهاى تا کن کشدى هماٍهت کلیِ جشهْای الالم هَسد ًظش ؛ چشتیْای سطحی ٍ کلی

هَادی کِ تا سسَب تش سٍی ٍسائل تاعث خَسدگی الالم هیگشدًذ سا ًیضجذا ًوَدُ ٍ دس افضایص طَل عوش هفیذ 
.الالم ًمص هَثشی سا داسد

 تَغیِ .... هغض ٍ اعػاب ٍ. استفادُ اص دستگاُ فَق خاغِ جْت اتضاس جشاحی ظشیف هثل اتضاس جشاحی چطن
.هیگشدد

تِ ّیچ ٍجِ دس دستگاُ اٍلتشاسًَیك کلیٌیش تَغیِ ًویطَد صیشا ایي اهش هَجة  ذاساستفادُ اص هحلَلْای کلشی
.  ضذیذ تِ ٍاضش سیلیكَى تیي هخضى ٍ لالة خاسجی هیطَدصدمٍ 



  دستگاُ اٍلتشاسًَذ کِ اساس کاس آى ایجاد استعاضات هكاًیكی حاغل اص تغییش پالس دس پیضٍ الكتشیك ّای ًػة
ضذُ دس لسوت صیشیي تاًك دستگاُ هی تاضذ سٍش هٌاسة ٍ تِ غشفِ جْت ضستطَی اتضاس ّای جشاحی است  

:  ٍعالٍُ تش ًكات فَق تایذ تِ ًكات ریل ًیض تَجِ ضَد 

 جْت ضستطَی تْتش تجْیضات هٌاسثی اًتخاب ضَد.
 دفعات ٍ فشایٌذ ضذ عفًَی هٌاسثی دس ًظش گشفتِ ضَد.
تاًك ضستطَ تایذ تا لسوت هطخع ضذُ اص هحلَل ضستطَ پش ضَد .
 جْت آسیة ًذیذى دستگاُ ٍ ّوچٌیي اتضاس ّا اص آب غیش هعذًی استفادُ ضَد.
 اص هَاد ضَیٌذُ ای کِ تِ اتضاس آسیثی ًوی صًذ استفادُ ضَد.
 دسجِ ساًتیگشاد گشم ًوائیذ   50دهای هحلَل ضستطَ سا تا دهای.
تاص ًوَدُ ٍ داخل دستگاُ لشاس دّیذ  "اتضاس ّای هفػل داس سا کاهال.
داخل هحلَل غَطِ ٍس تاضٌذ  "تَجِ ًوائیذ اتضاس ّا کاهال.
 تطَس هشتة اص هحلَل ّای ضستطَی ًَ استفادُ ًوائیذ.
تا   "اص دستگاُ خاسج ًوَدُ ٍ تا آب غیش هعذًی ضستطَ دّیذ  ٍ سشیعا "پس اص اتوام صهاى ضستطَ اتضاس ّا سا سشیعا

.َّای فطشدُ خطك ًوائیذ 

 ٍمًاد آوتي ميکريبيبل فعبل در مًاد ضد عفًوي كىىدٌ بب رسًببت خًن ي پريتئيه : در اوتُب یبد آيری مي شًد ك
.بکبر گيرید  "ياكىش شيميبئي ميدَد  ي عبمل سرایت بيمبری خًاَد بًد بىببرایه تًصيٍ َبی ایمىي را حتمب
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زوگ زدگي واشي از تجا ماودن خًن



زًگ زدگي 
تِ علت 

هَاد 
شیویائي



آسیة
تِ علت  

ملرایدّا





آسیة
تِ علت  

ملرایدّا



آسیة
تِ علت  

ملرایدّا



رسَب ٍ 
آسیة در اثر  
  هَاد قلیائي



خراتي 
پَلیش 
در اثر 
هَاد 

تویس مٌٌدُ 
غیر ًرهال 



تغییر 
رًگ 
اتسار 



ترك ٍ زًگ زدگي 
در اثر ًونْا ٍ  
فشار در ٌّگام 

استریل



ترك ٍ زًگ زدگي در 
اثر ًونْا ٍ فشار در 

ٌّگام استریل



ترك  
ٍ

زًگ زدگي  
در اثر ًونْا 

 ٍ
فشار 

ًا هتعارف 
در ٌّگام استریل



خراتي در
اثر رسَب 
لَترینٌتْا 



آسیة تِ علت  
 شَك حرارتي



آسیة 
تِ علت 

شَك حرارتي



آسیة 
تِ علت 
شَك 
حرارتي



آسیة 
تِ علت 

غَطِ ٍر شدى  
طَالًي اتسار در 
هحلَلْاي ًوني



آسیة 
تِ علت 
حرارت  
خشل 

فَر



آسیة 
تِ علت 
حرارت  
خشل 

فَر



آسیة 
تِ علت 
سیلناتْا



اتسار آسیة 
دیدُ در زیر ذرُ 

تیي



اتسار آسیة دیدُ  
در زیر ذرُ تیي



اتسار 
آسیة 

دیدُ در زیر ذرُ تیي



اتسار 
آسیة 

دیدُ در زیر ذرُ 
تیي



آسية مًاد  
قليائي تٍ 
سيستمُاي 
 آوديسكًپي



آسية 
مًاد قليائي

تٍ  
سيستمُاي 
آوديسكًپي





رسَب 
اهالح 
هَجَد 

در
آب 



رسوب 
امالح 

موجود 
در آب



رسًب 
امالح مًجًد در 

آب



سالهت ،  
شاد 

ٍ پر اًرشي 
تاشید

0912-106-8744

info@afaridgroup.com


