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چالشهایانتخابروشبستهبندیصحیحابزارجراحی

حفظکیفیتوماندگاریاستریلیزاسیون

مولود کریمی  
دی با تشکر از دانشگاه علمی کاربر

تهران -( ص)خاتم االنبیاء





ومیکروبهابرابردربیمارازمراقبتدرمانیمرکزهرهدفمهمترین
ازیکیوباشدمیعفونتسطحکاهشجهتدربیماریزاعوامل

لیتهاستریحفظبالطبعواستریلیزاسیونزمینهایندرروشهامهمترین
.استجراحیابزار

:باشدمیاهمیتحائزجنبهچندازبیمارستانیعفونت های

بیمارخطرناک ترناخوشیومرگ ومیرافزایش1.

بیماربستریمدتطولافزایش2.

:شاملدرمانیوتشخیصیاقداماتوبیماراناقامتشدنطوالنیازناشیهزینه هایافزایش3.

بیمارستانیعفونت هایعوارضمستقیمهزینه های•

غیرمستقیمهزینه های•

انسانیهزینه های•

چالشهایانتخابروشبستهبندیصحیحابزارجراحی،حفظکیفیتو
ماندگاریاستریلیزاسیون



باتوجهبهاینکهابزارجراحی

یازمستقیماًبابیمارودرمانبسیار

آسیبهایواردشدهبهبیماردر

وارتباطاست؛درجهتکاهشعفونت

اضافهترنکردنعفونتبیمار،

هماندگاریاستریلیزاسیونونحو

ارمهمبستهبندیوجابجاییستهابسی

کهدراینمقالهسعیشدهدر.است

بستهبندیابزارموردچالشهای

.بهنکاتیاشارهگرددجراحی

چالشهایانتخابروشبستهبندیصحیحابزارجراحی،حفظکیفیتوماندگاریاستریلیزاسیون



:تاکیدبرروشهایصحیحبستهبندیابزارجراحیدرجهتکمکبه

استفاده بهینه از وسایل استریل شده ✓

باال بردن کیفیت ماندگاری استریلیزاسیون ✓

کاهش قابل مالحظه در سرمایه گذاری ابزارو وسائل جراحی ✓

کاهش قابل مالحظه مصرف آنتی بیوتیک پس از اعمال جراحی✓

بخار–برق –کاهش قابل مالحظه مصرف آب ✓

باشدمیبتورطوارگانیسمخاك؛میكرووگردتوسطآلودگیهاازجلوگیریوحفظ:وسایلبندیبستهازهدف



بسته بندی با کاغذ گراف▪

بسته بندی با پارچه ▪

بسته بندی با کاغذ کرب  ▪

بسته بندی با منسوجات نبافته اسپان باند ▪

(تای وک)با ویپگ وکاغذ مخصوص پالسما بسته بندی ▪

بسته بندی با بسته بندی با کانتینر فلزی ▪

انواعروشهایبستهبندیابزارجراحی



بستهبندیباکاغذگراف
:معایب بسته بندی با کاغذ گراف■

.عمراستریلماندنابزاردراینروش،زمانتعریفشدهایندارد1.

.کیفیتاستریلثابتنیستچهبساآب،چربی،گردوغبارموجوددرهوابهراحتیازمنافذعبورمیکند2.

.کاغذگرافرطوبترابخودجذبمیکند3.

.وزنبستهبندیباکاغذگرافدرمقایسهباکاغذهایویپکبیشتراست4.

مشخصاتستبراحتیبررویکاغذگرافقابلدرجنیستدرصورتیکهدربستهبندیباکاغذویپکستکامالقابلمشاهدهمیباشد5.

.راایجادمیکندایلضمناینکهاینکاغذهاازخمیرکاغذهایآلودهوبازیافتیساختهشدهکهدراثربخارودمایباالاحتمالانتقالآلودگیشیمیائیبهوس6.

.بایدتوجهداشتکهکاغذهایگرافاستحکامالزمبراینگهداریدرانباررادارانیستندودرمجاورتحرارتخشکوشکنندهمیشوند7.



بستهبندیباکاغذگراف

:مزایا

ازاینکهجزندارداییشدهذکرمزیت
استهبودبندیبستهوسایلترینابتدایی

وباتوجهبهتماممواردباال
ازخصوصاموردششماستفاده

کاغذگرافحتیبرایگاز
استریلنیزجایزنیست



معایباستفادهازپارچه

وتاسشدهپرزبهتبدیل"کامالدرونیالیهکهشدهدیدهمواردیودر،ابزارهاولوازمرویبرپرزایجاد❑

.کندمیعملبدندرخارجیجسمیكبعنوانخودواستارگانیسممیکروناقلپرز

طمیناناقابلونداردضریباستریلیزاسیونجهانیسازماننظرازنفوذپذیریوزیادمنافذبدلیلشان❑

.نیست

هایصددر،(گرم250استاندارد)هاپارچهوزن،تاروپود،بافتلحاظهابهپارچهکیفیتنبودنیکسان❑

رفتهکاربهرنگوالیافاولیهموادازشدهاستفاده

تماداعقابلگیریاندازههیچبعددفعاتدراستریلیزاسیونبرایوپارچهیكازمکررهایدراستفاده❑

.نداردوجودبعدیهایاستریلجهت



معایباستفادهازپارچه

كپکردنوبستهبازهمینطوروهاوآلودگیخاکوگرد،آبجذبقابلیت❑

ابلقکاربرتوسطاینکهنهایی،بدوناستفادهزمانوتاجابجاییهنگامدر

.باشدکنترلوتشخیص

چسبچسبندگیوحفظکاملشدنمحکمعدم،بندیبستههنگامدر❑

درهاستشدنبازاحتمالودارد؛باالییپذیریریسكرویشبهکاملبطور

.داردوجودوانتقالنقلهنگام

،عفونتلحاظبهدقیقوکنترلمدیریتعدم❑



الوکاتواثردر(سیکلدهنسبیبطورودوهفتهحدود)زودخیلیزمانیپروسردر❑

.ندارددواموپوسدمیوشودمیسوراخسوراخومستهلكشدن

.نیستمیکروبیوبیولوژیكعواملبرابردرمناسبیحفاظومانع❑

یرویمستقیم،نغیرطوربهعفونیهایبخشدربیمارستانیهایهزینهبردنباال❑

هب(خانه،استریلیزاسیون،خیاطبرقو،آبشویندهموادگندزداوانسانی،مصرف

آنهااستریلتاریخازروز7ازبیشکهایپارچههایپك)مجدداستریلواسطه

.گرددمینیزاتوکالواستهالکباعثکارنیرویاتالفبرعالوهکه(گذشته

معایباستفادهازپارچه



معایباستفادهازپارچه



مزایا

باکه)بودنمصرفبارچند❖

واقعیتدرباالمواردبهتوجه

(نداردتضمینیهیچ

پوشش منعطف مخصوصا برای ❖

وسایل بزرگ و بد بار و تیز و 

چند بار مصرف بودن از مزایای 

دپارچه های پنبه و کتان می باش



طبق استاندارد جهانی 

پوشش مورد استفاده در 

استریلیزاسیون نباید

0.5دارای تخلل کمتر از 

میکرون باشد

و باید  نسبت به آب مقاوم

باشد

گ با توجه به منافذ بزر
و منظم و تمام موارد 
باال و نداشتن اولین 
ذ شرط که بزرگی مناف

می باشد ماندگاری 
یچ استریلیته ندارد و ه
ك تضمینی حتی برای ی

هفته ندارد 

ردباتوجهبهتمامموا

نذکرشدهپرخطرتری

وسیلهجهتبسته

دبندیابزارمیباش



کاغذکرب
crepe paper

معایب

عدمتولیدداخلیوهزینه•

باال

مقاومتکمدربرابرپاره•

شدنودرخیلیمواردپاره

شدندراثروکیوماتوکالو



مزایا

پرزایجادعدم1.

باالوماندگاری،ایمنیمحافظت2.

منفذحداقل3.

ضایعاتفاقدویکسانکیفیت4.

مشخصتعریفبارنگدارای5.

نگهداریزمانمدتبردنباال6.

پارچهبهنسبت

عفونتبامقابلههایهزینهکاهش7.

ثانویههای

کاغذکرب
crepe paper

فوذنمقابلدرباالییمحافظتازهاکاغذاین❖
درهشدتعریفرنگهادرو،برخوردارندپذیری
بستهبرایانتخاببهترینوهستندموجودبازار
ایهستداخلیالیهولنگازوگازانواعبندی
المسازاطمینانبشرطباشندمیجراحیابزار
نشدنپارهوماندن



معایب

بودنگران❖

اببرابردرمقاومتعدم❖

ورحضاینکهوصفباالبته

میدهندنشانرامحلدرآب

بودناستفادهقابلغیر❖

برندهوتیزاجسامبرای

سنگینونسبتا

(وكایت)پالسمامخصوصکاغذوویپگبابندیبسته

مناسبجهتستهایکوچک،

تکپیچهاوستهایپانسمان



مریپلی،پارچهگراف،کاغذپارچههایپکبهنسبتطوالنیمدتبهواستریلحفظوماندگاریخاصیت1.

وغیرهکرپ

وکالواتخطاهایویااپراتوریخطاهایازجلوگیریوشفافالمینتواسطهبهپکدرونبودنرویتقابلیت2.

رویرسوبایجادازوجلوگیریپکدروندرحدازبیششدهاشباعبخاروجودوکاملءخالعدمنظیر

اتوکالوکاراییعدماساسبرلوازم

لوازمرویبرپرزایجادعدم3.

پارچهبهنسبتاستریلنگهداریزمانمدتوکیفیتبودنیکسان4.

یشترباطمینانوجلبمرکزدرآنباالاستانداردهایرعایتلحاظبهکنندگانمراجعهروانیمثبتتاثیر5.

هابندیبستهسایربهنسبتکاربربرایپککردنبازآسان6.

بهترعفونتوکنترلمدیریت7.

عفونتکنترلهایوهزینهصدماتکاهش8.

کاغذوویپگبابندیبسته
(وكتای)پالسمامخصوص



ه بسته بندی با منسوجات نبافت
اسپان باند

مزایا

meltالیهوجود➢ blownجلوگیریباعثاوننانهایپارچهمیانیالیهعنوانبهمیكرون5-2ظرافتباالیافازمتشكل
ستوهاپگوانتقالنقلدرمسئلهاین.شودمی%98ازبیشباراندمانباکتریهامختلفانواعجملهازریزذراتنفوذاز

تبصورهاستوهاپگنگهداریینحوهومیزاندروبودهاهمیتحائظبسیارهاوبخشعملاتاقبهمربوطجراحیهای
.کندمیایفامهمینقشاستریل

ازنیازبیراعملاتاقپرسنلها،پگداخلییالیهدراستریلهایپگبستنبرایبانداسپانهایشانازاستفادهبا➢
دریكالمدنبافتهمنسوجاتبودننفوذقابلغیرزیرانماید،میجراحیمیزهایپوششبرایبرزنتهایپارچهازاستفاده

غیرومیزرویبرآبنشطازجراحیمیزهایشدنمرطوبصورتدرکهدهدمیراامكاناینمعمولیفضایودما
.شودداریخودمحیطشدناستریل

لوازمرویبرپرزایجادعدم➢
شودیمبیشترخاطراطمینانباعثپگداخلبهمایعاتجذبعدمواکسایداتیلنوگازبخارجهتنفوذقابلیتداشتن➢
باالوماندگاری،ایمنیمحافظت➢



ه بسته بندی با منسوجات نبافت
اسپان باند

مزایا

ضایعاتفاقدویكسانکیفیت➢

قاومتموباالقدرتحالعیندرونرمیولطافتدارایهمچنینوبودنسبکبدلیلبندیبستهامرتسهیل➢
باشدمیپارگیبرابردرقبولقابل

حددریتهاستریلماندگاریزمانبودنباالومنسوجاتبهنسبتونازلارزانقیمتعلتبهبودنصرفهبهمقرون➢
باشدمیوکاغذپارچهبرایمناسبجایگزینبیشتریابرابر20

زبالهکموزنومحیطیزیستخطرنداشتن➢



بسته بندی با منسوجات 
نبافته اسپان باند

يكبار
مصرف
بودن

نیازبه
خريد



رایباتوجهبهمواردباالتقریباب

تمامستهایکوچکومتوسطو

بزرگکهابزارجراحیدرسینی

رندیاسبدبدونکانتینرقراردا

ماممناسباستبهشرطداشتنت

استانداردهایالزمومدیکالو

انتیباکتریالبودن



کانتینرها 



داشتازمزیتهایاستفادهازکانتینرهامیتوانبهایننکاتاشاره

افزایش عمر مفید ابزار و وسایل به دلیل محافظت مکانیکی بهتر( الف

کاهش هزینه های تعمیرات ابزار به دلیل محافظت بهتر( ب

بهبود مسائل زیست محیطی به دلیل حذف مواد بسته بندی یکبار مصرف( پ

کاهش زباله بیمارستانی و هزینه امحای زباله( ت

کاهش هزینه ها به دلیل حذف مواد بسته بندی یکبار مصرف( ث

افزایش طول زمان حفظ استریلیتی ابزار و وسایل استریل شده( ج

حذف امکان تماس پرسنل با ابزار آلوده یا استریل در زمان حمل( چ



هداشتازمزیتهایاستفادهازکانتینرهامیتوانبهایننکاتاشار

استانداردسازی و ساماندهی ست های ابزار جراحی و تجهیزات( ح

استفاده بهتر از فضای انبارش وسایل استریل شده( خ

انبارش منظم و قابلیت دستیابی آسان تر به ست ها( د

کاهش نیاز به اختصاص فضا برای انبار کردن پارچه ها و کاغذهای بسته بندی( ذ

کاهش فضای قرار دادن ابزار و وسایل آلوده( ر

آسودگی بیشتر و کاهش خطای پرسنل در چینش ابزارها در یک ست( ز

هاطمینان از بازنشدن ست در مدت زمان و فاصله بین استریلیزاسیون و محل استفاد( ژ

امکان ردیابی و بازخوانی ست ها با هزینه کمتر و نظم بیشتر( س



معایب

قیمت بسیار زیاد 

کمبود بدلیل عدم وجود نمونه داخلی قابل تضمین 

عدم امکان تعمیر در اثر هرگونه تغییر حالت 

استفاده نامناسب و عدم شستشو در هر بار استفاده توسط مراکز

رایبهشرطتامینبودجهبهترینوسیلهب
دادباالبستهبندیابزارسنگینویاباتع



نتایج حاصل از تحقیق 

اوال

استفادهموردپوششمیداردبیانکهجهانیاستانداردطبقوشدهتجربهوشدهکسباطالعاتتمامبهتوجهبا
وغباروگرد،پرز،آبنفوذبهنسبتوباشدمیکرون0.5ازکمترتخللدارایبایداستریلیزاسیوندر

یرزنتایجشودجراحیابزارستهایدرمیکروارگانیسمهامجددرشدمانعوباشدمقاوممحیطیالودگیهای
:شودمیحاصل

نیستجایزنیزاستریلگازبرایحتیگرافکاغذازاستفاده✓

کتانوپنبهپارچهازاستفاده✓

رویتقابلغیرمنافذ"کهشرطاولیننداشتنومنظموبزرگمنافذبهتوجهبا✓

یکایبرحتیتضمینیهیچوندارداستریلیتهماندگاریباشدمی"نامنظمو

نداردهفته

مینیزخطرپرمشهودعالئمبدونآنهمپرزوآلودگیوآبنفوذخطربخاطرطرفیاز✓

باشد



نتایج حاصل از تحقیق 

بخشواتوکالودستگاههایکاریهایچرخهافزایشبهتوجهباباالدرشدهذکربدالیلبازو✓

،عملاتاقخدماتنیرویمضاعفکاریبار،باریکهفتهدویاهفتههرگردانیانبار،لنژری

cssd،لکهبنیستصرفهبهمقرونتنهانهکاذبپروسهاینانجامحیندرعفونتانتشارولنژری

باشدمیعفونتانتشارعاملخودوباشدمینیزهزینهپر

توسطموکوچکستهایتمامبرایتقریباشدهبذکرمواردبهتوجهبانبافتهمنسوجاتازاستفاده✓

نداشتشرطبهاستمناسبدارندقرارکانتینربدونسبدیاسینیدرجراحیابزارکهبزرگو

بودنباکتریالانتیومدیکالوالزماستانداردهایتمام

مناسبجهتستهایکوچکتامتوسطبه(تایوک)استفادهازویپگوکاغذمخصوصپالسما✓

شرطنداشتنوسایلنوکتیز،تکپیچهاوستهایپانسمانوستهایحساسکهنیازبه

رویتابزاردارند

ابزاربندیبستهبرایوسیلهبهترینبودجهتامینشرطبهسایزهاتمامدرکانتینرازاستفاده✓

باالارقامتعدادبایاوسنگینستهایخصوصا

میناستریلیزاسیوفرایندمخلابزارنگهداشتبرایسینیازاستفادهباالمواردتمامبرعالوه✓

گردداستفادهمخصوصهایسبدازاستبهتروباشد



نتایج حاصل از تحقیق 

دوما

داردبستگیزیرمواردبهاستریلیزاسیوندوام

.شوداجتنابخورشیدمستقیمنورتابشیاگرماییمنابعدرمجاورتنگهداریاز❑

سانتیگراددرجه30-10دمایدرنگاهداری❑

.شودنگهداریخشکدرشرایط❑

.شودنگهداریگردوغبارازعاریهایدرمحیط❑

،ددارنجداگانههایاگرمحفظه،حتیرامحصوالتالباقی،محفظهداخلشدهاستریلمحصوالتازقسمتیازاستفادهدرصورت❑
.نماییداستریلوبندیبستهمجدداً

.شودمحافظتبندیبستهبیرونیپوششبهآسیباز❑

.نماییدانبارگردانی،تولیدتاریخاساسرابربندیبستههایمحفظه❑

.باشددقیقوهماهنگاستریلیزاسیونوتاریخآنداخلمحتویاتبامحفظهرویهایبرچسبکنیدکهحاصلاطمینان❑

گرددخوداریامكانحدتاهابستهدادنقرارهمرویاز❑



ارائهشدهاسترارعایتکند(کمیسیوناستانداردهایاروپایی)CENموادبستهبندیبایدشرایطذیلراکهتوسط

EN 868-1 :شرايط و روش هاي تست عمومي. مواد و سيستم هاي بسته بندي براي ابزار پزشكي كه بايستي استريل شوند.

EN 868-2 :مواد و سيستم هاي بسته بندي براي ابزار پزشكي كه استريل مي شوند.

.شرايط و روش هاي تست-بسته بندي استريل:2بخش 

EN 868- .مواد و سيستم هاي بسته بندي براي ابزار پزشكي كه استريل مي شوند: 3

.و حلقه هاpouchكاغذ براي استفاده در توليد كيسه هاي كاغذي و در توليد: 3بخش 

EN 868- . مواد و سيستم هاي بسته بندي براي ابزار پزشكي كه بايستي استريل شوند: 4

.شرايط و روش تست-كيسه هاي  كاغذي: 4بخش 

EN 868- .مواد و سيستم هاي بسته بندي براي ابزار پزشكي كه بايستي استريل شوند: 5

.هاي مهر و موم شده با گرما و حلقه هاي مواد توليدي از كاغذ و پالستيكpouch-5بخش 

EN 868- .مواد و سيستم هاي بسته بندي براي ابزار پزشكي كه بايستي استريل شوند: 6

.irradiationاستريل كردن توسط اكسيد اتيلن ياكاغذ براي توليد پك هاي پزشكي، -6بخش 

EN 868- .مواد و سيستم هاي بسته بندي براي ابزار پزشكي كه بايستي استريل شوند: 7

.irradiation هاي مهر و موم شده براي كاربرد استريل پزشكي ، استريل به وسيله اكسيد اتيلن ياpackبراي توليدAdhesive Coatedكاغذهاي–7بخش 

EN 868- .بسته ها و سيستم هاي بسته بندي براي ابزار پزشكي كه بايستي استريل شوند: 8

.EN 285كانتينرهاي چندبار مصرف براي استريل كننده هاي بخار موافق با-8بخش 



اندبودههافعالیتتمامدرمنمشوقهموارهکهاالنبیاخاتمکاربردیعلمیدانشگاهآموزشیمعاونتمسلمیمهندسازتشکربا


