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استاد مسئول پروسیجر:

چک لیست پروسیجر برقراری یک محیط استریل
هدف:کسب اطمینان از استریل ماندن وسایل ومحیط
-1تاریخ انقضای بسته استریل را کنترل میکند
 – 1-1پوشش بسته استریل باید خشک و عاری از هرگونه آلودگی قابل مشاهده باشد.
 – 2-1پوشش بسته استریل نباید سوراخ باشد  .درصورت مشاهده  ،بسته غیر استریل تلقی می شود.
 – 3-1بسته های استریل باید درقفسه های مخصوص نگهداری شوند و درصورتی که بسته ای در محیط مشکوک
بود  ،غیر استریل بحساب میآید
.2به تغییر رنگ برچسب استریل که نشان دهنده ی استریل بودن است توجه می کند ( رنگ خطوط روی
برچسب از شیری به قهوه ای تیره یا مشکی تغییر پیدا می کند )
-3طوری بسته استریل را درمقابل خودقرار میدهد که درمرکز سینی(قسمت وسط سطح کار)باشد.
-4همچنین بسته استریل را باید به گونه ای قرار بدهد که اولین پوشش دورازخود باشد ( .ابتدا لایه مقابل خود را
باز می کند سپس لایه های اطراف و پس از آن لایه سمت خود را باز می کند) .
-5برای بازکردن اولین پوشش دست خود را از روی بسته استریل عبورنمیدهد.
-6با دوانگشت شست وسبابه،نوک لایه خارجی را گرفته وبا آرنج های کشیده ؛ازکنار،بسته را دورازخود باز میکند.
-7مراقب عدم تماس واستریل بودن سطح داخلی پوشش است.
-8دقت میکند لایه ای که رو قرار دارد،باید اول بازشود.
-9برای بازکردن لایه های کناری،از دست راست برای بازکردن لایه راست ،وازدست چپ برای بازکردن لایه چپ
استفاده میکند.
 – 1-9سپس الیه سمت خود را باز می کند
-11برای ریختن محلول استریل ابتدا مقدارکمی ازمایع را دور میریزد ،سپس باردوم به میزانی که نیازدارد ،محلول
استریل میریزد.
 -11ظرف حاوی محلول استریل را با فاصله ی 15-11سانتی بالای کاسه استریل می گیرد.مقداری ازمحلول را به
آرامی میریزد به گونه ای که به اطراف پاشیده نشود .گالیپات باید در گوشه میز استریل قرار گیرد و فاصله فرد از
محیط استریل ( حداقل  51سانتی متر ) رعایت شود.
.12هنگام ریختن مایع دست خودرا از روی سطح استریل عبور نمی دهد.
-13برای قرار دادن وسایلی نظیرکاسه استریل( )Golipotویا دیگروسایل ،ازگوشه بر روی سطح استریل قرار می
دهد بدون اینکه دست ازروی سطح استریل عبورکند.
-14برای اضافه کردن بسته گاز استریل ،بسته را حدود15سانتی متر بالای سطح استریل گرفته وبر روی سطح
استریل می اندازد.

بلی

خیر

-15دقت می کند که 2/5سانتی متری اطراف سطح استریل آلوده تلقی میشود .و فقط روی میز استریل تلقی می
شود
-16برای پوشانیدن بسته استریل بازشده عکس روش باز کردن عمل میکند؛ ابتدا لایه نزدیک به خود را روی
سطح استریل قرار میدهد
-17سپس طرفین لایه هاودرانتها لایه دورترازخود را بر روی سطح استریل قرار میدهد.
 -18دقت کنید بسته استریل را پرت و یا فشار ندهید و بسته ها را به آرامی جابجا کنید  ،زیرا این کار باعث
خروج هوای استریل داخل بسته و وارد شدن هوای آلوده اتاق به بسته استریل می شود.

