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 هدف: .1
برطرف كردن بسیـاري  يا همـه میكروارگانیسم هاي پاتوژن نظیر باكتري هاي زايا، قارچ 

با روشهای فیزیکی یا ور باكتري ها از روي وسايل پها،انگل ها و ويروسها به جزاندوس
 مرحله تحت تاثیرفاكتورهاي مختلفي نظیرشستشو، مقدارموادآلي مي باشد.اينشیمیایی 

ومدت زمان تماس با مواد  موجودروي وسیله،نوع ومقدار آلودگي با میكروارگانیسم ها، غلظت
ماده ضدعفوني كننده میباشد.  pHضد عفـوني كننده، شكل و وضعیت وسیله پزشكي، دما و 

 .ته تقسیم مي كنندسه دس گندزدايي رابه براساس اين فاكتورها
. 

 دامنه كاربرد : .2
تولید شده توسط شرکت کیان  محصول نهایی )محافظ ختنه کوک(این روش اجرایی برای 

 درمان اسپادانا کاربرد دارد.
 

 مراجع: .3
پرتودهی شده و دزیمتری کاال براساس  ISO 11137-1این گزارش بر اساس استاندارد 

 صورت گرفته است. ISO 11137-3استاندارد 
 

 تعریف: .4
 

 شستشو
(cleaning): 

برطرف كردن كلیه مواد اضافه نظیر گرد و غبار، خون، مخاط و . . . از روي وسايل كه اغلب با 
استفاده از آب و يك نوع ماده صابوني انجام مي گیرد. اين مرحله بايستي براي كلیه وسايل 

انجام شودزيرا مي تواند بطور پزشكي كه نیاز به گندزدايي ويا سترون سازي دارند نیزحتماً 
موثري باعث كاهش مقدار میكروارگانیسم هاي موجود روي وسايل آلوده شود و در نتیجه 

 .مراحل بعدي )گندزدايي يا سترون سازي( سريعتر و موثرتر انجام  شود
 

 گندزدایی
(Disinfection): 

تري هاي زايا، قارچ برطرف كردن بسیـاري  يا همـه میكروارگانیسم هاي پاتوژن نظیر باك
با روشهای فیزیکی یا ور باكتري ها از روي وسايل پها،انگل ها و ويروسها به جزاندوس

 مي باشد.اين مرحله تحت تاثیرفاكتورهاي مختلفي نظیرشستشو، مقدارموادآليشیمیایی 
ومدت زمان تماس با مواد  موجودروي وسیله،نوع ومقدار آلودگي با میكروارگانیسم ها، غلظت

ماده ضدعفوني كننده میباشد.  pHضد عفـوني كننده، شكل و وضعیت وسیله پزشكي، دما و 
 .سه دسته تقسیم مي كنند گندزدايي رابه براساس اين فاكتورها

 
 گند زدایی سطح باال 
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ارچ ها و كلیه اشكال میكروارگانیسم ها مثل باكتري هاي زايا، مايكوباكتريوم ها، ويروس ها، ق
تعداد اندكي اسپور باكتري ها را از بین  مي برد ولي تعداد زيادي اسپور را نمي تواند نابود 

 كند. 
 گندزدایی سطح متوسط 

باكتريهاي زايا، مايكوباكتريوم، اغلب ويروس ها و قارچ ها را از بین مي برد ولي روي اسپور 
 باكتري اثري ندارد. 

 گند زدایی سطح پائین 
باكتري هاي زايا، تعدادي از انواع قارچ ها و ويروس ها را از بین مي برد ولي اسپور اغلب 

 باكتريها، مايكوباكتريوم ها وانواع مقاوم ترقارچها و ويروس ها را نمي تواند نابود كند.
 

 سترون سازی
(Sterilization): 

برطرف كردن و نابود كردن همه اشكال حیاتي میكروارگانیسم ها نظیر باكتري ها، اسپور 
 باكتري ها، مايكوباكتريوم، ويروس ها، قارچها و انگل ها. 

 
 آلودگی

(Contamination): 
 به هر ماده یا انرژی که به صورت ناخواسته بر روی محصول یا فرآیند اثر گذارد، آلودگی گویند.      
 آلودگی به دو روش مختلف در خط تولید به محصول وارد می شود: 

 ایستا(Static) 
 پویا(Dynamic) 

 

 روش اجرا:

جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 

و دریافت فایل کامل  13485و  9001ایزو 

دستورالعمل ها، فرایندها، روش های 

اجرایی ،فرم ها و .... با شماره 
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دکتر امید صفرپور تماس  09120135205

 حاصل نماید.

 

 


