
 دستورالعمل باز کردن پک و ست ها و فراهم آوردن محیط استریل                         

 را اس ًظز هطرػات ثثت ضسُ رٍی آى کٌتزل کٌیس ) تارید استزیل،  زیلاستپک ّا ٍ ست ّای 

 ًَع پک ، ًام یا کس ضرع استزیل کٌٌسُ ، تؼساز ٍسایل(تارید اًقضاء ، 

 

 سالهت تستِ تٌسی را اس ًظز ذطک تَزى ، فزسَزگی ٍ سَراخ ضسگی ٍ ًحَُ غحیح 

 چسة اتَکالٍ کٌتزل کٌیس.  تستِ تٌسی ٍ ًَار

 

 اًتراب کٌیس کِ ارتفاع آى حساقل زر حس کوز یا تیطتز تاضس ٍ فاقس اضیاء سائس تز رٍی آى تاضس هیشی را

 تستِ رٍی هیش، هحل را اس ًظز تویشی ٍ ذطکی کٌتزل کٌیس. يقثل اس گذاضت

 

 اتتسا پک ٍ یا ست هَرز ًظز را ٍسط هیش قزار زّیس .  ـ                     

                          س یس ، سپس تا زٍ اًگطت ، الیِ رٍیی را گزفتِ ، آى را تِ طزف زٍر اس ذَز تاس کٌیاس تستِ جسا کٌ را تِ طَر کاهل ًَار چسة اتَکالٍ ،تا رػایت فاغلِ هٌاسة ـ     

 تسٍى آًکِ لثاس یا ضی ء زیگزی  )را تاس ًوایس  ضواستشزیک تاضس ، سپس لثِ ّای کٌاری ٍ زر آذزلثِ ای کِ ً ًساضتِ سطح زاذل تواستا  تاىتٌحَی کِ زست

 . (تا آى تزذَرز زاضتِ تاضس

 

 ) زر غَرت ًیاس گاى استزیل تپَضیس(. تپَضیس را تِ رٍش تاس زستکص استزیل

 

 س.یاطالع زّ CSRاتاق تِ   تا ضٌاسٌاهِ زاذل پک کٌتزل کٌیس ٍ ٍجَز ّزگًَِ ًقع ) کوثَز( زر پک را ٍسایل پک ٍ ست جزاحی را

 

 تست اًسیکاتَر زاذل پک را کٌتزل کٌیس.

 

 ـ  یک ضاى سازُ را رٍی سطح هیش اًتراب ضسُ قزار زّیس. 

  تاس ضسُ را طَری زر زست ًگِ زاریس کِ تا سطَح غیز استزیل تزذَرز ًکٌس. ضاى ّایـ 

 ـ یک ضاى پزفَرُ زر هَضغ جزاحی ) یا پزٍسیجز( قزار زّیس.

 س.ٌجلَگیزی اس تواس تا سطَح زاذلی پک ، رٍش آسپتیک را رػایت کٌتا زر توام هزاحل، سایز افزاز غیز استزیل ترَاّیس  اسـ                            

 

 تچیٌیس.قسوت زاذلی پک (  یا )استزیل ضاى  ٍسایل زاذل ست را تِ تزتیة استفازُ تِ ًحَ غحیح رٍی

 

 چیسُ ضًَس. ضاىزر کٌار ّن تز رٍی است ٍسایل هطاتِ تِ تزتیة اًساسُ تْتز

 

 ٍ زٍر اس ٍسایل سٌگیي ٍ تشرگ قزار زّیس.ّن ٍسایل ظزیف را جْت جلَگیزی اس ذزاتی ٍ هحافظت آًْا زر کٌار 

 

 زر لثِ ضاى استزیلِ تِ ًحَی قزار زّیس کِ فزز غیز استزیل تتَاًس هحلَل تتازیي را را ظزف هرػَظ تتازیي ) گلیپات ( 

 تسٍى ریرتي هحلَل رٍی هحیط استزیل ٍ تواس تا تسًِ ظزف زاذل آى تزیشز.

  .تَسط ًیسل َّلسر، تیستَری را تِ زستِ آى ٍغل کززُ ٍ آهازُ تز رٍی هیش قزار زّیس

 

 پس اس تحَیل اس ٍی تِ رٍش آسپتیک تاس ًوَزُ ٍ  ًیاس ز اساستپَضص ذارجی تواهی اًَاع ًد ّای تریِ را ترَاّیس  غیز استزیلاس پزستار 

 استزیل  ّای تِ هحیط استزیل اضافِ ًواییس ٍ سپس تز رٍی سَسى گیز سَار کٌیس.ًد ّای احطاء ٍ سیز جلسی را پس اس ذارج کززى اس تستِ

 استزیل تطَییس ٍ سپس تز رٍی سَسى گیز سَار کٌیس. N/Sحاٍی هحلَل، تا  

  زر ٌّگام استفازُ اجزای پزٍسیجز هزاقة تاضیس زستکص ّای ضوا ٍ ٍسایل زاذل ست تا سطَح غیز استزیل تواس ًساضتِ تاضس.



 تظاٍیز ًحَُ تاس کزدى پک ٍ ست ّا ٍ فزاّن آٍردى هحیط استزیل

 
هشخظات ثثت شذُ رٍی آى کٌتزل کٌیذ ) تاریخ پک ّا ٍ ست ّای استزیل را اس ًظز 

  استزیل، تاریخ اًقضاء ، ًَع پک ، ًام یا کذ شخض استزیل کٌٌذُ ، تؼذاد ٍسایل(
هیشی را اًتخاب کٌیذ کِ ارتفاع آى حذاقل در حذ کوز یا تیشتز تاشذ ٍ فاقذ اشیاء سائذ تز 

 ویشی ٍ خشکی کٌتزل کٌیذ.رٍی آى تاشذ قثل اس گذاشتي تستِ رٍی هیش، هحل را اس ًظز ت

 
 اتتذا پک ٍ یا ست هَرد ًظز را ٍسط هیش قزار دّیذ .

 
تا رػایت فاطلِ هٌاسة ، ًَار چسة اتَکالٍ را تِ طَر کاهل اس تستِ جذا کٌیذ ، سپس تا دٍ 

 اًگشت ، الیِ رٍیی را گزفتِ ، آى را تِ طزف دٍر اس خَد تاس کٌیذ.

 
 تٌحَی کِ دستتاى تا سطح داخل تواس ًذاشتِ تاشذ ، لثِ ّای کٌاری تستِ را تاس ًواییذ.

 
در آخزلثِ ای کِ ًشدیک شواست را تاس ًوایذ ) تذٍى آًکِ لثاس یا شی ء دیگزی تا آى 

 تزخَرد داشتِ تاشذ(.

 
 تست اًذیکاتَر داخل پک را کٌتزل کٌیذ.

 

 
 یک شاى پزفَرُ در هَضغ جزاحی ) یا پزٍسیجز( قزار دّیذ.

 
ٍسایل داخل ست را تِ تزتیة استفادُ تِ ًحَ طحیح رٍی شاى استزیل ) یا قسوت 

 داخلی پک ( تچیٌیذ.

 
کِ فزد غیز ظزف هخظَص تتادیي ) گلیپات ( را در لثِ شاى استزیلِ تِ ًحَی قزار دّیذ 

استزیل تتَاًذ هحلَل تتادیي را تذٍى ریختي هحلَل رٍی هحیط استزیل ٍ تواس تا تذًِ 

 ظزف داخل آى تزیشد.

 

 
  .تپَشیذاستزیل را  ٍ گاى دستکش


