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چالشهایانتخابروشبستهبندیصحیحابزارجراحی
حفظکیفیتوماندگاریاستریلیزاسیون

مولود کریمی
با تشکر از دانشگاه علمی کاربردی
خاتم االنبیاء(ص)  -تهران

چالشهایانتخابروشبستهبندیصحیحابزارجراحی،حفظکیفیتو
ماندگاریاستریلیزاسیون
مهمترین هدف هر مرکز درمانی مراقبت از بیمار در برابر میکروبها و
عوامل بیماریزا در جهت کاهش سطح عفونت می باشد و یکی از
مهمترین روشها در این زمینه استریلیزاسیون و بالطبع حفظ استریلیته
ابزار جراحی است.

عفونتهای بیمارستانی از چند جنبه حائز اهمیت می باشد :

 .1افزایش مرگومیر و ناخوشی خطرناکتر بیمار
 .2افزایش طول مدت بستری بیمار
 .3افزایش هزینههای ناشی از طوالنی شدن اقامت بیماران و اقدامات تشخیصی و درمانی شامل :

• هزینههای مستقیم عوارض عفونتهای بیمارستانی
• هزینههای غیرمستقیم
• هزینههای انسانی

چالشهایانتخابروشبستهبندیصحیحابزارجراحی،حفظکیفیتوماندگاریاستریلیزاسیون

باتوجهبهاینکهابزارجراحی
مستقیماًبابیمارودرمانبسیاریاز
آسیبهایواردشدهبهبیماردر
ارتباطاست؛درجهتکاهشعفونت و

اضافهترنکردنعفونتبیمار،
ماندگاریاستریلیزاسیونونحوه
بستهبندیوجابجاییستهابسیارمهم
است.کهدراینمقالهسعیشدهدر

موردچالشهای بستهبندیابزار
جراحیبهنکاتیاشارهگردد.

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
✓ کاهش قابل مالحظه مصرف آب – برق – بخار
هدف از بسته بندی وسایل :حفظ و جلوگیری از آلودگیها توسط گرد و خاك؛میكرو ارگانیسم ورطوبت می باشد

انواعروشهایبستهبندیابزارجراحی

▪بسته بندی با کاغذ گراف
▪بسته بندی با پارچه
▪بسته بندی با کاغذ کرب
▪بسته بندی با منسوجات نبافته اسپان باند
▪بسته بندی با ویپگ وکاغذ مخصوص پالسما (تای وک)
▪بسته بندی با بسته بندی با کانتینر فلزی

بستهبندیباکاغذگراف
■ معایب بسته بندی با کاغذ گراف:
 .1عمراستریلماندنابزاردراینروش،زمانتعریفشدهایندارد.
 .2کیفیتاستریلثابتنیستچهبساآب،چربی،گردوغبارموجوددرهوابهراحتیازمنافذعبورمیکند.
 .3کاغذگرافرطوبترابخودجذبمیکند.
 .4وزنبستهبندیباکاغذگرافدرمقایسهباکاغذهایویپکبیشتراست.
 .5مشخصاتستبراحتیبررویکاغذگرافقابلدرجنیستدرصورتیکهدربستهبندیباکاغذویپکستکامالقابلمشاهدهمیباشد
 .6ضمناینکهاینکاغذهاازخمیرکاغذهایآلودهوبازیافتیساختهشدهکهدراثربخارودمایباالاحتمالانتقالآلودگیشیمیائیبهوسایل راایجادمیکند.
 .7بایدتوجهداشتکهکاغذهایگرافاستحکامالزمبراینگهداریدرانباررادارانیستندودرمجاورتحرارتخشکوشکنندهمیشوند.

بستهبندیباکاغذگراف
مزایا :
مزیت ذکر شده ایی ندارد جز اینکه از
ابتدایی ترین وسایل بسته بندی بوده است
وباتوجهبهتماممواردباال
خصوصاموردششماستفاده از
کاغذگرافحتیبرایگاز
استریلنیزجایزنیست

معایباستفادهازپارچه
❑ ایجاد پرز بر روی لوازم و ابزارها  ،ودر مواردی دیده شده که الیه درونی کامال" تبدیل به پرز شده است و
پرز ناقل میکرو ارگانیسم است و خود بعنوان یك جسم خارجی در بدن عمل می کند.

❑ شان بدلیل منافذ زیاد و نفوذپذیری از نظر سازمان جهانی استریلیزاسیون ضریب ندارد و قابل اطمینان
نیست.

❑ یکسان نبودن کیفیت پارچه هابه لحاظ بافت ،تاروپود ،وزن پارچه ها ( استاندارد 250گرم)  ،در صد های
استفاده شده از مواد اولیه الیاف و رنگ به کار رفته

❑ دراستفاده های مکرر از یك پارچه و برای استریلیزاسیون در دفعات بعد هیچ اندازه گیری قابل اعتماد
جهت استریل های بعدی وجود ندارد .

معایباستفادهازپارچه

❑ قابلیت جذب آب  ،گرد و خاک وآلودگی ها و همینطور باز وبسته کردن پك

در هنگام جابجایی وتا زمان استفاده نهایی،بدون اینکه توسط کاربر قابل
تشخیص و کنترل باشد.
❑ در هنگام بسته بندی  ،عدم محکم شدن کامل وحفظ چسبندگی چسب
بطور کامل به رویش ریسك پذیری باالیی دارد؛ و احتمال باز شدن ستها در
هنگام نقل وانتقال وجود دارد.
❑ عدم مدیریت وکنترل دقیق به لحاظ عفونت ،

معایباستفادهازپارچه
❑ در پروسر زمانی خیلی زود ( حدود دوهفته و بطور نسبی ده سیکل) در اثر اتو کالو
شدن مستهلك و سوراخ سوراخ می شود و می پوسد و دوام ندارد.

❑ مانع و حفاظ مناسبی در برابر عوامل بیولوژیك و میکروبی نیست.
❑ باال بردن هزینه های بیمارستانی در بخش های عفونی به طور غیر مستقیم،نیروی

انسانی،مصرف گندزداو مواد شوینده ،آب و برق ،خیاط خانه،استریلیزاسیون)به
واسطه استریل مجدد (پك های پارچه ای که بیش از  7روز از تاریخ استریل آنها
گذشته)که عالوه بر اتالف نیروی کار باعث استهالک اتوکالو نیز می گردد.

معایباستفادهازپارچه

مزایا

❖ چند بار مصرف بودن ( که با
توجه به موارد باال در واقعیت
هیچ تضمینی ندارد )
❖ پوشش منعطف مخصوصا برای
وسایل بزرگ و بد بار و تیز و
چند بار مصرف بودن از مزایای
پارچههای پنبه و کتان می باشد

طبق استاندارد جهانی
پوشش مورد استفاده در

باتوجهبهتمامموارد

استریلیزاسیون نباید

ذکرشدهپرخطرترین

دارای تخلل کمتر از 0.5

وسیلهجهتبسته

میکرون باشد

بندیابزارمیباشد

و باید نسبت به آب مقاوم
باشد

با توجه به منافذ بزرگ
و منظم و تمام موارد
باال و نداشتن اولین
شرط که بزرگی منافذ
می باشد ماندگاری
استریلیته ندارد و هیچ
تضمینی حتی برای یك
هفته ندارد

کاغذکرب
crepe paper

معایب

• عدمتولیدداخلیوهزینه
باال
• مقاومتکمدربرابرپاره
شدنودرخیلیمواردپاره
شدندراثروکیوماتوکالو

کاغذکرب
crepe paper

مزایا

 .1عدم ایجاد پرز
 .2محافظت ،ایمنی وماندگاری باال
 .3حداقل منفذ
 .4کیفیت یکسان و فاقد ضایعات
 .5دارای رنگ با تعریف مشخص
 .6باال بردن مدت زمان نگهداری
نسبت به پارچه

 .7کاهش هزینه های مقابله با عفونت
های ثانویه

❖این کاغذ ها از محافظت باالیی در مقابل نفوذ
پذیری برخوردارند  ،و در رنگها تعریف شده در
بازار موجود هستند و بهترین انتخاب برای بسته
بندی انواع گاز و لنگاز و الیه داخلی ست های
ابزار جراحی می باشند بشرط اطمینان از سالم
ماندن و پاره نشدن

بسته بندی با ویپگ و کاغذ مخصوص پالسما (تای وك)

معایب
❖ گران بودن

مناسبجهتستهایکوچک،

❖ عدم مقاومت در برابر اب

تکپیچهاوستهایپانسمان

البته با وصف اینکه حضور
آب در محل را نشان میدهند

❖ غیر قابل استفاده بودن
برای اجسام تیز و برنده
ونسبتا سنگین

بسته بندی با ویپگ و کاغذ
مخصوص پالسما (تای وك)
 .1خاصیت ماندگاری و حفظ واستریل به مدت طوالنی نسبت به پک های پارچه ،کاغذ گراف ،پارچه پلیمری

کرپ وغیره
 .2قابلیت رویت بودن درون پک به واسطه المینت شفاف و جلوگیری از خطاهای اپراتوری ویا خطاهای اتوکالو
نظیر عدم خال ء کامل و وجود بخار اشباع شده بیش از حد در درون پک وجلوگیری از ایجاد رسوب روی
لوازم بر اساس عدم کارایی اتوکالو
 .3عدم ایجاد پرز بر روی لوازم
 .4یکسان بودن کیفیت و مدت زمان نگهداری استریل نسبت به پارچه
 .5تاثیر مثبت روانی مراجعه کنندگان به لحاظ رعایت استانداردهای باال درآن مرکز وجلب اطمینان بیشتر

 .6آسان باز کردن پک برای کاربر نسبت به سایر بسته بندی ها
 .7مدیریت وکنترل عفونت بهتر
 .8کاهش صدمات وهزینه های کنترل عفونت

بسته بندی با منسوجات نبافته
اسپان باند
مزایا
➢ وجود الیه  melt blownمتشكل از الیاف با ظرافت  5-2میكرون به عنوان الیه میانی پارچه های نان اون باعث جلوگیری
از نفوذ ذرات ریز از جمله انواع مختلف باکتریها باراندمان بیش از  %98می شود .این مسئله در نقل وانتقال پگ ها و ست
های جراحی مربوط به اتاق عمل وبخش ها بسیار حائظ اهمیت بوده و در میزان و نحوه ی نگهداری پگ ها و ست ها بصورت
استریل نقش مهمی ایفا می کند.
➢

➢
➢
➢

با استفاده از شان های اسپان باند برای بستن پگ های استریل در الیه ی داخلی پگ ها ،پرسنل اتاق عمل را بی نیاز از
استفاده از پارچه های برزنت برای پوشش میزهای جراحی می نماید ،زیرا غیر قابل نفوذ بودن منسوجات نبافته مدیكال در
دما و فضای معمولی این امكان را می دهد که در صورت مرطوب شدن میزهای جراحی از نشط آب بر روی میز و غیر
استریل شدن محیط خود داری شود.
عدم ایجاد پرز بر روی لوازم
داشتن قابلیت نفوذ جهت بخار وگاز اتیلن اکساید و عدم جذب مایعات به داخل پگ باعث اطمینان خاطر بیشتر می شود
محافظت ،ایمنی وماندگاری باال

بسته بندی با منسوجات نبافته
اسپان باند
مزایا
➢ کیفیت یكسان و فاقد ضایعات
➢ تسهیل امر بسته بندی بدلیل سبک بودن و همچنین دارای لطافت و نرمی و در عین حال قدرت باال و مقاومت
قابل قبول در برابر پارگی می باشد
➢ مقرون به صرفه بودن به علت قیمت ارزان ونازل نسبت به منسوجات و باال بودن زمان ماندگاری استریلیته در حد
 20برابر یا بیشتر جایگزین مناسب برای پارچه وکاغذ می باشد
➢ نداشتن خطر زیست محیطی و وزن کم زباله

بسته بندی با منسوجات
نبافته اسپان باند

يكبار
مصرف
بودن

نیازبه
خريد

باتوجهبهمواردباالتقریبابرای
تمامستهایکوچکومتوسطو

بزرگکهابزارجراحیدرسینی
یاسبدبدونکانتینرقراردارند
مناسباستبهشرطداشتنتمام
استانداردهایالزمومدیکالو
انتیباکتریالبودن

کانتینرها

ازمزیتهایاستفادهازکانتینرهامیتوانبهایننکاتاشاره داشت
الف) افزایش عمر مفید ابزار و وسایل به دلیل محافظت مکانیکی بهتر
ب) کاهش هزینه های تعمیرات ابزار به دلیل محافظت بهتر
پ) بهبود مسائل زیست محیطی به دلیل حذف مواد بسته بندی یکبار مصرف
ت) کاهش زباله بیمارستانی و هزینه امحای زباله
ث) کاهش هزینه ها به دلیل حذف مواد بسته بندی یکبار مصرف
ج) افزایش طول زمان حفظ استریلیتی ابزار و وسایل استریل شده

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

ازمزیتهایاستفادهازکانتینرهامیتوانبهایننکاتاشارهداشت
ح) استانداردسازی و ساماندهی ست های ابزار جراحی و تجهیزات
خ) استفاده بهتر از فضای انبارش وسایل استریل شده
د) انبارش منظم و قابلیت دستیابی آسان تر به ست ها
ذ) کاهش نیاز به اختصاص فضا برای انبار کردن پارچه ها و کاغذهای بسته بندی
ر) کاهش فضای قرار دادن ابزار و وسایل آلوده
ز) آسودگی بیشتر و کاهش خطای پرسنل در چینش ابزارها در یک ست
ژ) اطمینان از بازنشدن ست در مدت زمان و فاصله بین استریلیزاسیون و محل استفاده
س) امکان ردیابی و بازخوانی ست ها با هزینه کمتر و نظم بیشتر

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

بهشرطتامینبودجهبهترینوسیلهبرای
بستهبندیابزارسنگینویاباتعدادباال

نتایج حاصل از تحقیق
اوال
با توجه به تمام اطالعات کسب شده و تجربه شده و طبق استاندارد جهانی که بیان میدارد پوشش مورد استفاده
در استریلیزاسیون باید دارای تخلل کمتر از  0.5میکرون باشد و نسبت به نفوذ آب  ،پرز  ،گرد و غبار و
الودگیهای محیطی مقاوم باشد و مانع رشد مجدد میکروارگانیسمها در ستهای ابزار جراحی شود نتایج زیر
حاصل می شود :
✓ استفاده از کاغذ گراف حتی برای گاز استریل نیز جایز نیست
✓ استفاده از پارچه پنبه و کتان
✓ با توجه به منافذ بزرگ و منظم و نداشتن اولین شرط که "منافذ غیر قابل رویت
و نامنظم" می باشد ماندگاری استریلیته ندارد و هیچ تضمینی حتی برای یک
هفته ندارد
✓ از طرفی بخاطر خطر نفوذ آب و آلودگی و پرز آنهم بدون عالئم مشهود پر خطر نیز می
باشد

نتایج حاصل از تحقیق
✓

✓

✓

✓
✓

و باز بدالیل ذکر شده در باال با توجه به افزایش چرخه های کاری دستگاههای اتوکالو و بخش
لنژری  ،انبار گردانی هر هفته یا دو هفته یک بار  ،بار کاری مضاعف نیروی خدمات اتاق عمل ،
 ، cssdلنژری و انتشار عفونت در حین انجام این پروسه کاذب نه تنها مقرون به صرفه نیست بلکه
پر هزینه نیز می باشد و خود عامل انتشار عفونت می باشد
استفاده از منسوجات نبافته با توجه به موارد بذکر شده تقریبا برای تمام ستهای کوچک و متوسط
و بزرگ که ابزار جراحی در سینی یا سبد بدون کانتینر قرار دارند مناسب است به شرط داشتن
تمام استانداردهای الزم و مدیکال و انتی باکتریال بودن
استفادهازویپگوکاغذمخصوصپالسما(تایوک) مناسبجهتستهایکوچکتامتوسطبه
شرطنداشتنوسایلنوکتیز،تکپیچهاوستهایپانسمانوستهایحساسکهنیازبه
رویتابزاردارند
استفاده از کانتینر در تمام سایزها به شرط تامین بودجه بهترین وسیله برای بسته بندی ابزار
خصوصا ستهای سنگین و یا با تعداد ارقام باال
عالوه بر تمام موارد باال استفاده از سینی برای نگهداشت ابزار مخل فرایند استریلیزاسیون می
باشد و بهتر است از سبد های مخصوص استفاده گردد

نتایج حاصل از تحقیق
دوما
دوام استریلیزاسیون به موارد زیر بستگی دارد
❑ از نگهداری درمجاورت منابع گرمایی یا تابش نور مستقیم خورشید اجتناب شود.
❑ نگاهداری در دمای  30 -10درجه سانتیگراد
❑ درشرایط خشک نگهداری شود.

❑ درمحیط های عاری از گردوغبار نگهداری شود.
❑ درصورت استفاده از قسمتی از محصوالت استریل شده داخل محفظه  ،الباقی محصوالت را ،حتی اگرمحفظه های جداگانه دارند ،
مجدداً بسته بندی و استریل نمایید.
❑ از آسیب به پوشش بیرونی بسته بندی محافظت شود.

❑ محفظه های بسته بندی رابر اساس تاریخ تولید  ،انبارگردانی نمایید.
❑ اطمینان حاصل کنیدکه برچسب های روی محفظه با محتویات داخل آن وتاریخ استریلیزاسیون هماهنگ و دقیق باشد.
❑ از روی هم قرار دادن بسته ها تا حد امكان خوداری گردد

موادبستهبندیبایدشرایطذیلراکهتوسط (CENکمیسیوناستانداردهایاروپایی)ارائهشدهاسترارعایتکند
 : EN 868-1مواد و سيستمهاي بستهبندي براي ابزار پزشكي كه بايستي استريل شوند .شرايط و روشهاي تست عمومي.

 : EN 868-2مواد و سيستمهاي بستهبندي براي ابزار پزشكي كه استريل ميشوند.
بخش  : 2بستهبندي استريل -شرايط و روشهاي تست.
 :EN 868- 3مواد و سيستمهاي بستهبندي براي ابزار پزشكي كه استريل ميشوند.
بخش  :3كاغذ براي استفاده در توليد كيسههاي كاغذي و در توليد  pouchو حلقهها.
 :EN 868- 4مواد و سيستمهاي بستهبندي براي ابزار پزشكي كه بايستي استريل شوند.

بخش  :4كيسههاي كاغذي -شرايط و روش تست.
 :EN 868- 5مواد و سيستمهاي بستهبندي براي ابزار پزشكي كه بايستي استريل شوند.
بخش  pouch -5هاي مهر و موم شده با گرما و حلقههاي مواد توليدي از كاغذ و پالستيك.
 :EN 868- 6مواد و سيستمهاي بستهبندي براي ابزار پزشكي كه بايستي استريل شوند.
بخش -6كاغذ براي توليد پكهاي پزشكي ،استريل كردن توسط اكسيد اتيلن يا .irradiation
 :EN 868- 7مواد و سيستمهاي بستهبندي براي ابزار پزشكي كه بايستي استريل شوند.
بخش  – 7كاغذهاي  Adhesive Coatedبراي توليد  packهاي مهر و موم شده براي كاربرد استريل پزشكي  ،استريل به وسيله اكسيد اتيلن يا .irradiation
 :EN 868- 8بستهها و سيستمهاي بستهبندي براي ابزار پزشكي كه بايستي استريل شوند.
بخش  -8كانتينرهاي چندبار مصرف براي استريلكنندههاي بخار موافق با .EN 285

با تشکر از مهندس مسلمی معاونت آموزشی دانشگاه علمی کاربردی خاتم االنبیا که همواره مشوق من در تمام فعالیتها بوده اند

