
دقیقه5پزشکی در تجهیزاتزمانهمضدعفونیشستشو و 

*، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، کارشناس مهندسی پزشکیمهرپویانسینا 

شرکت مهندسی فراصوت صنعت*

:چکیده
از بیماري به بیمار دیگر یا از بیماران به کارکنان و مراجعان مراکز درمانی از هامیکروبجلوگیري از انتقال 

متخصصان کنترل هايمسئولیتترینمهمتجهیزات پزشکی یکی از ترینسادهو یا حتی ابزارآالتطریق 
اره چالش همو،در صنایع پزشکیمورداستفادهابزارآالتکه با توجه به تنوع باالي تجهیزات و باشدمیعفونت 

.روي این قشر زحمتکش جامعه قرار داده استبزرگی را پیش
با کمک امواج التراسونیک که در اصطالح التراسونیک ضدعفونیشستشو و هايسیستمدر همین راستا، 

.دنمراکز درمانی قرار دارموردتوجهبسیار ،، بدلیل تطابق باال با تجهیزات مختلفشوندمیکلینر نامیده 
التراسونیک و بررسی ضدعفونیشستشو و هايسیستمترکاملو تردقیقهدف از ارائه این مقاله، معرفی 

برداشت شده از روي يهانمونهاز طریق مقایسه نتیجه کشت میکروبی روي هاسیستممیزان موفقیت این 
این صددرصديوفقیت که در انتها مباشدمیبرخی تجهیزات پزشکی، قبل و بعد از شستشوي التراسونیک 

.دهدمیدرصدي براي تجهیزات متخلخل را نشان 97موفقیتمتخلخل و روي تجهیزات غیرهاسیستم

، شو با کمک امواج فراصوتــــشست، التراسونیک کلینر، ضدعفونی، شستشو: کلمات کلیدي

شور التراسونیکست



:مقدمه-1
ــرفت    ــکی و پیش ــم پزش ــد عل ــا رش ــزونب ــتفاده از  روزاف ــر و اس ــش بش ــايدان ــطوح   ابزاره ــامی س ــکی در تم ــده پزش پیچی

جهــت ایجــاد محیطــی پــاکیزه و ایمــن جهــت مراجعــان،  روزروزبــهدرمــان، نگرانــی پزشــکان و متخصصــان کنتــرل عفونــت 
.بیماران و کادر درمانی افزایش یافته است

یـد، وجـود ابزارهـاي    آشـمار مـی  ون تجهیـزات پزشـکی ب  استریلیزاسـی هـاي راهتـرین سـاده با اینکـه اسـتفاده از بخـار یکـی از     
و همچنــین وجــود شــیارهاي متعــدد و بیننــدمــیتوســط حــرارت آســیب آســانیبــهظریــف فیبراپتیــک و پالســتیکی کــه 

، از بــین گنــدزدادر مــواد وريغوطــهاز طریــق را هــاآنکوچــک روي ایــن ابزارهــا کــه امکــان ســترون کــردن  هــايســوراخ
ــا توجــه  ــرده اســت و ب ــا بیمــاران  ب ــاً ب ــزات کــه مرتب ــادي از تجهی ــه حجــم زی ــان و ،ب ــوده در تمــاس هــايمحــیطکارکن آل

آالت گونــاگون و دقــت ارتطبیــق بــاال بــا ابــزقابلیــتبــاهمــواره نیــاز بــه یــک سیســتم شستشــوي ســریع و آســان  هســتند، 
.شودمیباالي شستشو در مراکز درمانی احساس 

پزشــکی، اســتفاده از انــرژي ابــزارآالتفرآوري شستشــو و بــازهــايدســتورالعملبــه تمــام ایــن دالیــل، در بیشــتر بــا توجــه
.گرددمیشستشوي التراسونیک توصیه هايدستگاهکارگیريباز طریق ) التراسوند(فراصوت 

:التراسونیک کلینرهايسیستمعملکرد زممکانی- 2
مراکز موردتوجهشد، سازيتجاريالتراسونیکهايسیستمکه اولین 1950پاکسازي قطعات با کمک امواج فراصوت از سال 

]2002چیک، [. قرار گرفته استدرمانی
الکتریکی به همراه چندین مبدل التراسونیک است که به بدنه یک التراسونیک شامل یک ژنراتور هايحماممکانیزم عملکرد 

ژنراتور التراسونیک وظیفه تولید یک .شوندمینصب (Stainless steel)استیلاستینلس جنسمخزن ساخته شده از



این سیگنال الکتریکی به ارتعاشات مکانیکی تبدیل شده و انرژي حاصل از این هامبدلسیگنال پیوسته را دارد که از طریق 
ددگرمیبر اثر این ارتعاشات مقدار زیادي حباب میکروسکوپی ایجاد درون مایع .شودمین منتقلزمخارتعاشات به مایع درون

که در اصطالح علمی آیدمیبوجود تمیزکنندهو مایع هبین سطح قطعانرژي باالییهاحبابو سریع این درپیپیکه از انفجار 
این پدیده علمی که اولین بار توسط ناود همچنین ،]1393،مهرپویان[) 1شکل (شودمینامیده (Cavitation)کاویتاسیون

قطعهبه سطوح مجاور در طورمعمولبهانفجارهاانرژي حاصل از این کهداردمیاذعان،مشاهده شد1961والیس در سال 
102فشار شدیدي در حدود میکروثانیه2ازي کاویتاسیون در زمانی کمتر هاحبابانفجار سریع بطوریکه ،گرددمیهدایت 

]1981،کامافوجی[. کندمیکلوین ایجاد درجه 8000تا 3500مگا پاسکال و درجه حرارتی در حدود 

تشکیل تا انفجار حباب- عملکرد کاویتاسیون: 1شکل

:التراسونیکشستشو و ضدعفونیهايسیستمبارز هايویژگی- 3
کاهش زمان شستشو به میزان چشمگیر
دقیقه5زمانمدتکامل در ضدعفونی
   ــرفتن ــرار گ ــان ق ــردن زم ــاه ک ــزارآالتکوت ــولدر اب ــايمحل ــه ه ــو ک ــهشستش ــی و  درنتیج ــوردگی، تیرگ ــر خ خط

.ندارسمیبه حداقل راابزارآالتآسیب 
 ــاهش ــهک ــايهزین ــاهش چشــمگیر مصــرف  ه ــق ک ــولشستشــو از طری ــايمحل ــاكه ــدهپ و صــرف جــویی در کنن

مصرف آب و برق
         و شـیارهاي روي  هـا حفـره مشـکل اسـت ماننـد    هـا آنتمیز کـردن آسـان و سـریع تمـامی نقـاطی کـه دسترسـی بـه

هاآناد آسیب مکانیکی در ابزار بدون ایج
 کاهش نیروي انسانی و باال بردن امنیت شغلی پرسنلی واحدهاي کنترل عفونت)CSR(

:شورستهايدستگاهسنتی شستشو و هايروشمقایسه التراسونیک کلینر با - 4
آنجا به هاآنتفاوت ترینمهماست و شور سنتیستهايسیستمنسبت به هاسیستماین ترپایینبارزترین تفاوت، هزینه بسیار 

سنتی فقط با پاشش آب سعی در پاکسازي سطح ابزار دارند، امواج التراسوند در شورهايستکهدرحالیکه خوردمیچشم 
یکنواخت تمیز کامالًصورتبهابزار نفوذ کرده و تمامی تجهیزات را با قدرت باال هايقسمتبسیار کوتاه در تمامی زمانمدت

.کردخواهد 



نیاز به شورهاي سنتی، عدمنی شستشوي ستسیکل طوالجايبهدقیقه 10التراسونیک در حدود يکاهش زمان شستشو
آسان به العادهفوقنصب وضدعفونیهايمحلولمصرف کمتر التراسونیک کلینر،هايدستگاهدر ابزارآالتچیدمان خاص 

]1392مهرپویان، [. سنتی استهايروشعمده این تکنولوژي نوین با هايتفاوتهمراه کاربري ساده از دیگر 

:روش انتخاب یک سیستم شستشو و ضدعفونی التراسونیک مناسب- 5
موردنیازسایز حمام التراسونیک کنندهمشخصهاآنو تعداد ابزارآالت، سایز هادستگاهمتفاوت هايقابلیتجدا از 

همواره ،حمام التراسونیکموردنیازپس از انتخاب سایز گرددمی؛ البته براي جلوگیري از هزینه اضافه پیشنهاد باشدمی
که ترافیک ابزار مورد شستشو هاییزمانالزم جهت ارتقاء شرایط کاري و نگريآیندهتا نماییدرا خرید تربزرگیک سایز 

]بندلین[.باالست را نیز در نظر گرفته باشید

:روش کار- 6
کننـده پـاك التراسـونیک بـه ایـن صـورت اسـت کـه قطعـات در مخـازنی کـه بـا آب و مـواد            هـاي سیسـتم روش کار در 

عملیــات شستشــو بــدون ،و پــس از تنظــیم زمـان و دمــاي شستشــو توســط اپراتـور  شــودمـی ورغوطــهانــدگردیــدهپـر  
کــه قطعــات در وان التراســونیک قــرار ايلحظــهبــه شــکلی کــه درســت از ؛گیــردمــیدخالــت نیــروي انســانی انجــام 

در حـین پروسـه کـاري تنهـا توجـه      .شـود مـی از روي قطعـه کنـده   سـرعت بـه هـا آلـودگی ، حجـم زیـادي از   گیرنـد می
هـا پـروتئین اکثـر مـواد ضـدعفونی نبایـد گـرم شـوند و بـا توجـه بـه اینکـه           کـه ازآنجـایی به این نکته ضروري است کـه  

بــدون هــايدســتگاه، کننــدمــیشــروع بــه منعقــد شــدن ) درجــه فارنهایــت104(گــرادســانتیدرجــه 40در دمــاي 
؛ امــا شــودمــیاســت، توصــیه ضــدعفونیهیتــر یــا عــدم اســتفاده از هیتــر در حــالتی کــه هــدف اســتفاده از دســتگاه  

داراي هیتــر یــا اســتفاده از سیســتم گــرمکن دســتگاه در حــالتی کــه هــدف پاکســازي ابتــدایی و حــذف هــايسیســتم
]زنیت[.گرددمیاست توصیه ابزارآالتاز روي پسماندهاترسریع

:و نتایج بحثشدهانجامپژوهش - 7
و تجهیزات پزشکی هستند که باید همواره در ابزارآالتاز ايگستردهطیف داراي مراکز درمانی، وهابیمارستانکهازآنجایی
بهداشتی و یا استریل باشند تا از شیوع عفونت بین بیماران و کارکنان مراکز درمانی جلوگیري شود و با توجه به کامالًشرایط 

دوسکوپی و جراحی، ابزار میکروسرجري تجهیزات آنابزارآالتو تجهیزات پزشکی مانندابزارآالتاز ايگستردهاینکه طیف 
وسیلهبهتوانمیرا ... یزات پرکاربردي مانند ویلچر، تجهیزات فیزیوتراپی و هاي دندانپزشکی تا تجهالپراسکوپی، اینسرومنت

مطالعات آزمایشگاهی کاملی روي هاسیستماین اثربخشیبراي اثبات . کردضدعفونیالتراسونیک شستشو و هايسیستم
و Enterococcusز قبیلي میکروبی اهاآلودگیعمده در معرض طوربهدر مراکز بهداشتی که مورداستفادهتجهیزات 

Escherichia coil وMRSAدر جدول ذیل اختصاربههاآننتایج برخی از که؛قرار دارند در کشور امریکا انجام شده است
.ارائه شده است

نتایج شستشو و ضدعفونی برخی از ابزارآالت پزشکی در التراسونیک: 1جدول شماره 
قبل از هايمیکروبتعدادنام قطعه

شستشو
ي بعد از هامیکروبتعداد 

کردنخشکشستشو و 
زمان 

شستشو
صد موفقیتدر

%100دقیقهMRSA 46.320MRSA< 102واکر



Enterococcus 631.000ویلچر
Escherichia coli 11.000

Enterococcus <2
Escherichia coli < 10

%100دقیقه3

توپ تمرین 
فیزیوتراپی

Enterococcus 512.000
Escherichia coli 11.000

Enterococcus <2
Escherichia coli < 10

%100ثانیه45

تمیزکنندههد 
میکروفیبرها

Enterococcus 3.255.000
Escherichia coli 18.000

Enterococcus <75.000
Escherichia coli < 10

(Ento)%97.7دقیقه3
100%(E.coil)

دوچرخه 
فیزیوتراپی

Enterococcus 1.314.000
Escherichia coli 8.000

Enterococcus <2
Escherichia coli < 8.000

%100دقیقه3

شستشو و ضدعفونی هايسیستماثربخشیاز تجهیزات، جهت تست میزان گیرينمونه: 2شکل
التراسونیک

خود را براي اثربخشیهاآلودگیشستشوي التراسونیک با کاهش بسیار باالي سطح هايسیستمیت است، که قابل رؤطورهمان
درصدي این روش شستشو بر روي تمامی تجهیزات 100موفقیتو شاهد دندهمیاز تجهیزات نشان ايگستردهطیف 

و در ارتباط با تجهیزات متخلخل مانند هدهاي باشیممیEscherichia coilوEnterococcusمتخلخل در مورد
خود را درصدي7/97و موفقیت E.coilخود را در مورد درصدي100این روش شستشو موفقیت،تمیزکننده

.به اثبات رسانیدEnterococcusبراي

:گیرينتیجه- 8
جاي خود را سرعتبهشستشوي التراسونیک باعث گردید که این تجهیزات هايسیستمانجام شده و مزایاي هايآزمایشنتایج 

شستشو و هايروشنسبت به هاسیستمکنترل عفونت در مراکز بهداشتی درمانی باز کنند، این هايدستگاهترینمهمدر میان 
مراکز درمانی خود ترینچککوبوده و اکثر کشورهاي صنعتی دنیا حتی در صرفهبهکردن تجهیزات پزشکی بسیارضدعفونی

.ندبرمینیز از مزایاي این تکنولوژي بهره 





روش شستشو در حمام التراسونیک: 3شکل 
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