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ختراع حاضر در زمینه پزشکی و سالمت کاربرد داد.از این اختراع در تمامی اتاق عمل ها ، بخش مراقیت هاي ویــژه و ا
درصــد 12-6می دهد شیوع عفونت هاي بیمارستانی حداقل بین  مراکز اورژانس می توان استفاده کرد. مطالعات نشان

میلیــون بیمــار  2درصد تخمین زده شده است. ســالیانه بــیش از  65و در برخی از کشورهاي در حال توسعه تا حدود 
نفر در سال می شــوند. یکــی از راههــاي کنتــرل  90000عفونت هاي بیمارستانی را منتقل می کنند و منجر به مرگ 

بیمارستانی تعیین ابزار انتقال آلودگی می باشد که در پیشگیري و درمان اهمیــت بســیاري دارد. یکــی از ایــن عفونت 
 . وسایل تجهیزات بیهوشی از قبیل الرنگوسکوپ است

تواند دیــد شــفاف الرنگوسکوپ وسیله اي داسی شکل است که از دسته ، تیغه و المپ تشکیل شده است. این ابزار می
تمــاس تیغــه  فــراهم کنــد.نــاي ز مسیر هوایی بیمار براي دسترسی بــه راههــاي هــوایی و لولــه گــذاري و واضحی را ا

الرنگوسکوپ با مخاط، بزاق و خون امري اجتناب ناپذیر است. طبق یافته هاي پژوهشی اخیر، آلودگی میکروبــی تیغــه 
درصــد گــزارش  20ه به اســتفاده درصد و میزان خون مخفی در تیغه هاي الرنگوسکوپ آماد 3/57هاي الرنگوسکوپ 

بنابراین تمیز کردن و استریلیته کردن آن براي جلوگیري از انتقال آلــودگی بیمــار بــه بیمــار مهــم اســت.  .شده است
الرنگوسکوپ چون در وضعیت هاي بحرانی مورد استفاده قرار می گیرد، دقت کمتري در تمیز بــودن آن بــه کــار مــی 

  .رنگوسکوپ، معموال از وسایلی استفاده می شود که چندین بار قابل استفاده اندرود. از طرفی به دلیل گرانی ال

نتایج بدست آمده از مطالعات سیستماتیک بیانگر خطر بــاالي انتقــال عفونــت و عــدم توافــق گایــدالین هــا بــر نحــوه 
شــامل شستشــوي ضدعفونی نمودن این ابزار می باشد. در حال حاضر روش هاي استریل کــردن تیغــه الرنگوســکوپ 

سریع با آب، شستشو با محلول ضدعفونی کننده، اتوکالو نمــودن ، پوشــش پالســتیکی بــر روي تیغــه الرنگوســکوپ و 
  .تیغه هاي یک بار مصرف و پالستیکی الرنگوسکوپ می باشد

 
 
 



 :بیان مزایاي اختراع نسبت به اختراعات قبلی

علت نور ناکافی و کیفیت پایین مرسوم نیست. زمــان لولــه  استفاده از تیغه هاي یک بار مصرف از جنس پالستیکی به
گذاري توسط الرنگوسکوپ با تیغه یک بار مصرف به صورت معناداري طوالنی تر است که مــی توانــد منجــر بــه افــت 
اشباع اکسیژن خون شریانی گردد که این امر می تواند باعــث ایجــاد عوارضــی ماننــد آسپیراســیون در بیمــار گــردد . 

استفاده از اتــوکالو بــین   .احتمال موفقیت صد در صدي در لوله گذاري توسط این تیغه ها مورد تردید استهمچنین 
درصــد از واحــدها بــین  25بیماران به دلیل زمانبر بودن و در دسترس نبودن اتــوکالو رایــج نیســت و فقــط کمتــر از 

گوسکوپ توسط اتوکالو منجر به کاهش قابل توجــه استریل کردن مکرر تیغه الرن .بیماران این اقدام را انجام می دهند
 200شدت نور در الرنگوسکوپ می شود . نتیجه یک مطالعه نشان داده است که شدت نور در الرنگوسکوپ به دنبــال 

درصد کاهش می یابد این بدان معناســت کــه برخــی از الرنگوســکوپ هــا  100-37بار استریل کردن در اتوکالو بین 
طبق مطالعات انجام گرفته شستشوي سریع بــا آب بــه تنهــایی اســتریل بــودن   .ستفاده می شوندظرف چند ماه بال ا

 .درصــد آنهــا بیمــاري زا هســتند 60تیغه را تضمین نمی کند و رشد باکتري ها را به همراه دارد که از این باکتري ها 
نی کننده رایج بــه هــیچ عنــوان طبق یافته هاي موجود روش شستشوي تیغه ها به طور معمول با محلول هاي ضدعفو

در خصوص پوشش پالستیکی بر روي تیغه الرنگوسکوپ یافته هــا نشــانگر  .استریل بودن تیغه ها را تضمین نمی کند
کاهش انتقال عفونت از این طریق است ولی عالوه بر احتمال پارگی پوشش پالستیکی و ورود ذرات آن به ریــه بیمــار، 

بنابراین الرنگوســکوپ بــه عنــوان مهــم تــرین ابــزار .صوتی در این روش وجود دارد محدودیت نسبی در رویت تارهاي
 .بیهوشی باید از کیفیت قابل اعتمادي برخوردار باشد

در اختراع حاضر مشکالت مذکور وجود ندارد و تیغه الرنگوسکوپ هم از طریق شستشو بــا آب و هــم از طریــق اشــعه 
  .دقیقه استریل می گردد 5فرابنفش طی 
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