
 

 و دانشگاه علوم پسشکی       

  خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 

ووی  قرار گرفته و از طریق تماس  مستقیم با ترشحات بالقوه عفدر معرض  ، ممکه است  در طول استفاده دستگیره الروگوسکوپ    تیغه و 

و دسته الروگوسکوپ سازی ، بازفراوری و وگهذاشت تیغه . اهمیت استاوذارد لود بیمار آلوده شووذآترشحات خون ،پوست ، غشاهای مخاطی

 مورد تاکیذ می باشذ.

 

 روی آن نوشته شده است.   Auto clavableدر صورتی که الرنگوسکوپ قابل اتوکالو باشد کلمه *

 قل هر دوهفته یکبار گندزدایی مجدد شده و زیپ کیپ نیس تعویض شود. **در صورت عدم استفاده از الرنگوسکوپ حدا

 ( شود استفاده مصرف یکبار الرنگوسکوپ های تیغه از ترجیحا عفونی بیماران در)  

 الرنگوسکوپ نام ابسار

 (CDC 2008)  جز ء ابزارهای  نیمه بحرانی می باشد . دسته بندی از نظر جدول اسپالدینگ

 

 فرایند گندزدایی

  گىذسدایی تا محلًل سطح تاال             ايلیٍآلًدگی سدایی  .1

 یا 

 متًسط گىذسدایی تا محلًل سطح              آلًدگی سدایی ايلیٍ .2

*استزیل کزدن در اتًکالي )در مًرد الروگًسکًپُایی کٍ مقايم تٍ حزارت 

 َستىذ.(

 (Handleدسته ) تیغه ها 

سطح تاال طثق وظز تزخی کارخاوٍ َای  گىذسدایی - گىذسدایی  سطح تاال

تزخی شزکت َای ساسوذٌ  گىذسدایی )ساسوذٌ 

 (سطح پاییه را پیشىُاد می کىىذ.

 نگهداری پس از گندزدایی یا استریل کردن

حاصل الروگًسکًج َا تایذ تا سمان استفادٌ اس آلًدگی دير وگٍ داشتٍ شًوذ.  اطمیىان  -

 دير اس گزد ي غثار ، رطًتت می تاشذ. کىیذ کٍ محل وگُذاری الروگًسکًج تٍ

 ( قزار گیزد.zip- pack)  ي در تستٍپالستیکی مقايم  تیغٍ َای گىذسدایی شذٌ در کیسٍ -

 «تمیش است وٍ استزیل »ريی تستٍ تزچسة گذاری شذٌ ي وًشتٍ شًد   -

ٍ َا ي دستٍ الروگًسکًج را در دي تستٍ جذاگاوٍ قزار دادٌ ي در وُایت َز دي تستٍ غتی -

استیل  دیش فلشی**را در یک ظزف درتذار قاتل شستشً ي گىذسدایی وگُذاری کىیذ. ) 

 شًد.( استفادٌ یا پالستیک مقايم درتذار 

 تست کردن الرنگوسکوپ

 َىذراب اوجام دَیذ -

تستٍ  پالستیکی خارج وىمائیذ.  تخشی اس تیغٍ را اس کیسٍ خارج تیغٍ را تٍ طًر کامل اس  -

 اسوظز صحت عملکزد تست ومائیذ. ومًدٌ  تٍ دستٍ يصل کىیذ ي آن را

 تیغٍ َار را مجذدا تٍ تستٍ پالستکی مقايم تزگزداوذٌ ي درب آن را تثىذیذ. -
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