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چکیده
ی است اطالعاتباتولیدکنندگان و مصرف کنندگان وسایل پزشکی و هدف آن آشنایی نگاشته شده 10538استاندارد ملی ایران به شماره مبتنی براین مقاله

دستورالعمل شامل مواردي از قبیل این استاندارد ات الزامد.نارائه نمای،مجددسازيونوسایل پزشکی قابل سترهمراه با وسایل پزشکی باید گانتولیدکنندکه 
خشک کردن، بازرسی، نگهداري و آزمون، بسته ، ضدعفونی کردن، تمیز کردن، آماده سازي، محدودیت ها و موانع موجود در فرایند مجدد، هاي فرایند مجدد

.  شودشامل میرا فرایند مجدد درو صحه گذاري اطالعات فراهم شده یقتصد، بندي، سترونی، انبارش، ارائه اطالعات
بخشی از فرایند سترون سازي این فرآینددر گیرند عمده نگرانی این است کهبارها مورد استفاده قرار میکه برخی از تجهیزات پزشکی ی ستروندرخصوص 

بیمارستان ها، هزاران نفر از مردم در براي روزانه شود امل بیشتري دارد که دیده میاهمیت این موضوع زمانی جاي تشده و یا کامل نباشد، نانجام 
ازجمله این اند.سترون شدهدوباره به طور مجددکهشوداستفاده مییاز تجهیزاتدر فرآیندهاي تشخیص و درمان و سایر مراکز درمانی هادندانپزشکی

تجهیزات آندوسکوپی، ابزارهاي الکتروسرجري و ... اشاره نمود.توان به انواع ابزارهاي جراحی، تجهیزات می
را براي فرایند مجدد هر اجرایی مشخصیتولیدکنندگان و مراکز درمانی بکار برنده وسایل پزشکی قابل سترونی مجدد الزم است دستورالعمل ها و یا روش

و لعمل هاي فرایند مجدد انتظار می رود که تولیدکنندگان وسایل پزشکی از دانشخاص تهیه و مدون نمایند. هنگام تهیه دستورابه طور یک از تجهیزات 
در تدوین را داشته و در همین راستاخواهند بودهافراینداینتجهیزات الزم و آموزش کارکنانی که مسئول اجراي،روششناخت کافی در ارتباط با 

از دستگاه همچنینوباشندو عمومیت داشتهشده بودهکه به خوبی شناختهنمایند دهایی استفاده فراینروش هاي اجرایی و دستورالعمل ها و روش کارها از 
استانداردهاي شناخته شده استفاده نمایند.مطابقها و مواد مصرفی 


