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عنوان خط مطی :فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی
کذ خط مطی:

تبریخ ابالغ :
تبریخ ببزنگري :
تبریخ ببزنگري بعذي:

کذ ویرایص :

دامنه خط مطی :
ولیِ ثرؼ ّب ٍ ٍاحسّبی زرهبًی

فرد پبسخگو :

صبحببن فرآینذ و رینفعبن:

عَپزٍایشر وٌتزل ففًَت

ثیوبراىّ/وزاّبى ثیوبر ،ثیوبرعتبى ،ثیوِ ّبی عزف
لزارزاز

بيبنيه سيبست  /خط مطی :

ثب تَجِ ثِ ثبال ثَزى ّشیٌِ ذسهبت ،هحسٍزیت هٌبثـ ٍ اّویت ثبالی رفبیت هَاسیي ایوٌی ٍویفیت وِ اس جسی تزیي چبلؼ ّبی
پیؼ رٍی ًؾبم ّبی عالهت زر عزاعز جْبى هی ثبؽس ٍ ثب تَجِ ثِ ثبال ثَزى هیشاى جزاحی ّب ٍ هساذالت تؾریصی زرهبًی
تْبجوی ٍ ایي وِ زر توبهی پزٍعیجزّب ٍ الساهبت جزاحی ،احتوبل توبط اثشار ٍ ٍعبیل جزاحی ثب ثبفت ّب ٍ تزؽحبت ٍ ......
لغقی اعت ،لذا ثیوبرعتبى ثب ّسف وبّؼ ّشیٌِ ّبی زرهبًی ثِ ؽزط تضویي ایوٌی ثیوبراى ٍ حفؼ ؽزایظ اعتزیل ،عیبعت
فزآٍری هجسز ٍعبیل یىجبر هصزف را ثب حفؼ هَاسیي پیؾگیزی ٍ وٌتزل ففًَت ٍ ثب ایجبز چبرچَة اجزایی ٍ ًؾبرتی زلیك ثز
ًحَُ اعتزیلیشاعیَى ٍ ضس ففًَی ٍعبیل پشؽىی گیزز.
تعبریف :

Sterilization

ثِ فزآیٌس اس ثیي ثززى ٍ یب حذف توبهی اؽىبل سًسُ هیىزٍثی اعالق هی ؽَز وِ زر ثیوبرعتبى ّب ٍ هزاوش ارائِ وٌٌسُ ذسهبت
ثِ رٍػ ّبی ؽیویبیی ٍ یب فیشیىی صَرت هی گیزز .اعتفبزُ اس ثربر تحت فؾبر ،حزارت ذؾه ،گبس اتیلي اوغبیس ،پزاوغیس
ّیسرٍصى پالعوب ٍ هحلَل ّبی ؽیویبیی اس رٍػ ّبی اعتزیلیشاعیَى هی ثبؽٌس.
Disinfection

ضسففًَی ثِ فزآیٌس حذف ثغیبری یب توبهی پبتَصى ّب اس رٍی اؽیبء ثی جبى ثِ جش اعپَر ثبوتزیْب اعالق هی ؽَز .زر هزاوش
ثْساؽتی زرهبًی ،اؽیبء هقوَال ثب هحلَل ّبی ؽیویبیی ٍ یب پبعتَریشاعیَى هزعَة ضسففًَی هی ؽًَس.
Cleaning

سزٍزى ٍ پبن ًوَزى آلَزگی ّبی لبثل هؾبّسُ (هَاز هقسًی ٍ آلی) اس رٍی عغَح ،اؽیبء اعت وِ هقوَالً تَام ثب اعتفبزُ اس
آة ٍ هَاز ؽَیٌسُ ٍ یب فزآٍرزُ ّبی آًشیوبتیه ثِ صَرت زعتی ٍ یب زعتگبُ ّبی ٍاؽزذَزوبر اعت.
A single-use device

ٍعیلِ پشؽىی یىجبر هصزفٍ ،عیلِ ای اعت وِ ثزای اعتفبزُ زر یه ثیوبر ٍ جْت اًجبم یه پزٍعیجز ثزچغت ذَرزُ اعت .
ثز حغت هَاسیي وبرذبًِ عبسًسُ لزار ًیغت وِ ایي ٍعبیل تویش ،ضس ففًَی ٍ هجسزا اعتزیل ؽَز ٍ ثزای ثیوبر زیگزی زر
حیي اًجبم پزٍعیجز زیگز هَرز اعتفبزُ لزار گیزز .
Reuse

اعتفبزُ هجسز اس ٍعیلِ ای اعت وِ ،یىجبر هصزف ؽسُ ٍ ثقس اس اعتفبزُ ثز رٍی یه ثیوبر ،هجسزاً هَرز اعتفبزُ لزار هی گیزز
.
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ليست وسبیل یکببر مصرف بذون قببليت استفبده مجذد

 عًَس ًالتَى عبوؾي تیَة فلىغی تیَة لَلِ ّبی ذزعَهی جْت هبؽیي ثیَْؽی ٍ ًٍتیالتَر ّبی ICU وبتتز CVP وبتتز ؽبلسٍى عَسى LP هبعه اوغیضى هبعه فلَهتز عت اعپبیٌبل للن وَتز پلیت لَلِ تزاؽِ اعپىَلَم پَار پس الىلی یىجبر هصزفوسبیل الپبروسکوپ که طبق دستور ضرکت سبزنذه قببل استفبده مجذد می ببضنذ :

 عَسى الپبرٍعىَحClip Applier -

 تزٍوبر عبوؾيوسبیل بب قببليت استفبده مجذد :

-

هبعه CPAPولیِ اثشار ّبی جزاحی
پیي ّبی هَرز اعتفبزُ زر زریل
اعپىَلَم
لَلِ ّبی ذزعَهی فبثزیه ًٍتیالتَر
فلىغی تیَة غیز یىجبر هصزف
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منببع وامکبنبت :

 هحلَل گٌسسزای هٌبعت ؽزٍف غَعِ ٍری همبٍم تفٌگ پزفؾبر آة ٍ َّا هحل هٌبعت ثب تَْیِ لَی جْت تْیِ هحلَل high level ٍعبیل حفبؽت فززی هٌبعت ) ثِ فٌَاى هثبل هبعه ) n55 ثزط ّبی ًزم جْت ؽغتؾَ عیٌه هرصَؿ ؽغتؾَکبرکنبن مرتبط:

 پزعٌل ذسهبتی آهَسػ زیسُ هغئَل ؽغتؾَ  ،پبوغبسی ٍ گٌسسزایی اثشار پزعٌل آهَسػ زیسُ زر اتبق فول هغئَل جساعبسی لغوتْبی هرتلف اثشار هغئَل اتبق فول مسئول نظارت بر فرایند شستشو  ،پاکسازی و گندزدایی ابزار عزپزعتبر /پزعتبر هغئَل ًؾبرت ثز فزایٌس ؽغتؾَ  ،پبوغبسی ٍ گٌسسزایی اثشارفرد پبسخگو و نحوه نظبرت بر اجراي خط مطی و روش:
عَپزٍایشر وٌتزل ففًَت
ضيوه انجبم کبر (بصورت گبم به گبم همراه بب مسئول ،زمبن و مکبن اجرا)

 -1سیز وویتِ " فزآٍری هجسز ایوي ٍعبیل پشؽىی " سیز ًؾز وویتِ پیؾگیزی ٍوٌتزل ففًَت ثیوبرعتبًی ّز فصل ثزگشار
هی گززز.
 -2عَپزٍایشر وٌتزل ففًَت لیغت ٍعبیل حیبتیً ،یوِ حیبتی وِ ثبیغتی ثِ تزتیت اعتزیل ٍ گٌسسایی زر عغح ثبال ؽًَس را
تْیِ ًوَزُ ٍ پظ اس تصَیت زر وویتِ وٌتزل ففًَت زر اذتیبر ولیِ ثرؾْب لزار هی زّس.
 -3عَپزٍایشر وٌتزل ففًَت ثب ّوىبری هغئَلیي ثرؾْب ،لیغت ٍعبیل یىجبر هصزف ثسٍى لبیلیت اعتفبزُ هجسزٍ ،عبیل
یىجبر هصزف ثب لبثلیت اعتفبزُ هجسز اذتصبصی ّز ثرؼ را تْیِ ًوَزُ ٍ پظ اس تصَیت زر وویتِ وٌتزل ففًَت زر اذتیبر
ثرؾْب لزار هی زّس.
ٍ 1-3عبیل پشؽىی حیبتی وِ ثِ فٌَاى یه ثبر هصزف ثزچغت ذَرزُ اًس اعتفبزُ هجسز ًوی ؽًَس.
ٍ 2-3عبیل پشؽىی ًیوِ حیبتی وِ ثِ فٌَاى یه ثبر هصزف ثزچغت ذَرزُ اًس ،اعتفبزُ هجسز ًوی ؽًَس هگز ؽزوتی وِ
فزآٍری هجسز را اًجبم هی زّس ثِ لحبػ وٌتزل ویفیت ٍ تضوویي ویفیت زارای هجَس ٍگَاّیٌبهِ رعوی اس ٍسارت هتجَؿ
ثبؽس .
 ٍ 3-3عبیل یه ثبر هصزفی وِ ثِ زلت ًوی تَاًٌس تویش ؽًَس فزآٍری هجسز ًوی ؽًَس.
 -4ؽزایظ اعتفبزُ هجسز اس ٍعبیل پشؽىی یه ثبر هصزف ثِ لحبػ رفبیت اذالق پشؽىی ٍ ایوٌی ،تَعظ پشؽه هقبلج
تَضیح ٍ رضبیت آگبّبًِ اس ثیوبرّ /وزاُ ثیوبر تَعظ ایؾبى اذذ هی ؽَز.
 -5رضبیت ًبهِ ،تَعظ پزعتبر ازهیت یب هٌؾی ثرؼ حیي پذیزػ ثیوبر ضویوِ پزًٍسُ هی ؽَز.
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 -6هغئَلیت ًؾبرت ثز اًجبم صحیح فزایٌس زر ّز ثرؼ ثز فْسُ هغئَل ّوبى ثرؼ هی ثبؽس.
 -7چه لیغت ًؾبرت ثز ًحَُ تجقیت هزاوش آهَسؽی زرهبًی /ثیوبرعتبى ّب اس زعتَرالقول" فزآٍری هجسز ایوي ٍعبیل
پشؽىی ّز عِ هب یىجبر تَعظ عَپزٍایشر وٌتزل ففًَت تىویل ؽسُ ٍ ثِ هقبًٍت هحتزم زرهبى ارائِ هی ؽَز.
منببع/مراجع:

 زعتَر القول فزآٍری هجسز ایوي ٍعبیل پشؽىی چه لیغت ًؾبرت ثز ًحَُ تجقیت هزاوش آهَسؽی زرهبًی /ثیوبرعتبى ّب اس زعتَرالقول" فزآٍری هجسز ایوي ٍعبیلپشؽىی " ( تبرید اثالك زعتَرالقول اس ٍسارت هتجَؿ ثِ زاًؾگبُ ّب :ؽوبرُ / 25743ز  400هَرخ 1356/10/20

نبم و نبم خبنوادگی تهيه کننذگبن

سمت

امضبء
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نبم ،سمت و امضبء تبئيذ کننذه

نبم ،سمت و امضبء ابالغ/تصویب کننذه

