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  املقدمة

 امللوثددة إعددادة معددالجددة األدوات الجراحيددةفيهددا إجراءات تتم  هي الوحدددة ال   الرعددايددة الصددددددددددددددحيددة األوليددة التعقيم بمراكزوحدددة 

تطهير وتعقيم األدوات الجراحية(، ويجب الحرص على ممارسددددددددددددددة فق  اإلجراءات وف  معايير  ،)تنظيفاملتعددة االسددددددددددددددتخدا  

امللوثات ال   قد توثر على صددددددددحة املرادددددددد   والعاملين  انتشددددددددارالعدوى والتقليل من  انتقالمكافحة العدوى بالتعقيم وذلك ملنع 

 والبيئة املحيطة. 

الصدددددددددحية على تطبي  أعلى معايير مكافحه العدوى داخل فق  الوحدات، حرصدددددددددا من اإلدارة العامة ملكافحة عدوى امل شددددددددد ت و 

املركزي يقد  فقا الدليل اإلرشددددددادي لغرض تطوير املمارسددددددين الصددددددحيين والتقليل من إن فري  مكافحة العدوى بالتعقيم لقا ف

 زات واملستهلكات بالوحدة.خطر حدوث األخطاء التشغيلية والعملية، كما يهدف الدليل إلى طرح كل معايير مواصفات التجهي

 الغرض من الدليل: 

الناتجة عن اسدددددددددتخدا  األدوات  العدوى نع انتقال ملاملمارسدددددددددات الصدددددددددحيحة للتعقيم بمراكز الرعاية الصدددددددددحية األولية نشدددددددددر 

 الجراحية وذلك لحماية املرا   والعاملين الصحيين.
 

 تعريف املصطلحات

 :تنظيفال

 املوجودة على األدوات الجراحية الظافرة والغير ظافرة.هي عملية إزالة جميع امللوثات 

 التطهير:

 جميع امليكروبددددات والجراثيم املتسددددددددددددددوبددددة في العدددددوى املوجودة على األدوات الجراحيددددة عدددددا األبوا  القضددددددددددددددددداء علىهي عمليددددة 

(Spores). 

 التعقيم:

 جميع امليكروبدددات والجراثيم املتسددددددددددددددوبدددة في العددددوى املوجودة على األدوات الجراحيدددة ح   األبوا  القضدددددددددددددددداء علىهي عمليدددة 

(Spores). 

 

 الوقائية ملكافحه العدوى داخل وحدات التعقيم بمراكز الرعاية الصحية األوليةاالحتياطات 

الوقدددائيدددة هي عبدددارة عن الحدددد األدنت الدددقي يجدددب اتبددداعددده ملنع انتشدددددددددددددددددار العددددوى ولدددقلدددك يجدددب التدددأكدددد من توفير االحتيددداطدددات 



 

 م٢٠٢٢وليو ي -| الدليل اإلرشادي لوحدات التعقيم بمراكز الرعاية الصحية األولية اإلصدار األول  6

أدوات /األيدي الوقائية للعاملين الصددددحيين كمسددددتلزمات غسدددديل وتطهيراالحتياطات املسددددتلزمات واألدوات الضددددرورية لتطبي  

بمراكز  ريب العاملين داخل وحدات التعقيموالتأكد من تد الوقاية الشدددددددددددخصدددددددددددية / مسدددددددددددتلزمات وأدوات نظافة وتطهير البيئة،

 الرعاية الصحية األولية على إجراءات مكافحة العدوى والعمل على متابعة تطبي  فق  اإلجراءات بصورة دورية.

 

 :األيدي نظافة

 واألمراض املرتبطة بالرعاية الصدددددددددددددحية تنظيف وتطهير األيدي فو العامل الرئيسددددددددددددد   للحماية لدددددددددددددد التلوث ونقل العدوى  .1

  الكحولي. باملطهروذلك بغسلها باملاء والصابون او تطهيرفا 

املنطقة امللوثة بوحدة التعقيم أو بمدخل املناشدددددددددددف الورقية يجب توفير مغسدددددددددددلة األيدي، الصدددددددددددابون املضددددددددددداد للبكتيريا،  .2

 .غرفة تغيير املالبس

 مطهر، ويجددب أن تحتوي موزعددات بمراكز الرعددايددة الصددددددددددددددحيددة األوليددةة التعقيم الكحولي بكددل مندداط  وحددد املطهرتوفير  .3

 ٪ على األقل من تركيز الكحول.70 األيدي على نسبة

 .األدوات الجراحيةاملستخدمة لغسل  باألحواضاأليدي  غسلبنهائيا ال يسمح  .4

 الحاالت التالية:في بالكحول  أليدياوال يكتفت بتطهير  باملاء والصابون األيدي جيدا غسل ي بغي  .5

  أو الخروج من املنطقة امللوثة.قبل الدخول 

 الشخصية. الوقائية أدواتخلع  ارتداء وبعد قبل 

  لسوائل داخل القفازات.ا ربتسفي حال حدوث قطع في القفازات او 

  على اليد يجب التوقف ظافر تلوثوجود في حاله مالحظه .
ً
 عن العمل وغسل اليدين فورا

ً
  فورا

  ض.االكل في فترة االستراحة وبعد استخدا  املرحاقبل وبعد 

 في الحاالت التالية: بصورة مستمرة باملطهر الكحولي األيدييجب تطهير  .6

 والتعقيم األدوات اثناء التعبئة والتغليفوالتعامل مع  قبل ملس األسطح. 

  وقبل نقطة االستخدا . بهم،منطقة التخزين الخاصة  ونقلها فياملعقمة األدوات ملس قبل 

 التأكد تماما من جفاف األيدي قبل التعامل مع األدوات املعقمة. .7

 يمنع إطالة االظافر، ولع املناكير، تركيب االظافر، أو لوس الخواتم واألساور بوحدة التعقيم. .8
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 أدوات الوقاية الشخصية:

الوقاية الشدددددددددخصدددددددددية بشدددددددددكل  ادواتارتداء وخلع  طريقة بوحدات التعقيم على ينالصدددددددددحي يناملمارسدددددددددجميع يجب تدريب  .1

 صحيح.

الحفاظ على جودتها  لضدددددددددددمان ةيجب توفر كامل أدوات الوقاية الشدددددددددددخصدددددددددددية بكل املقاسدددددددددددات وتخزي ها بصدددددددددددورة صدددددددددددحيح .2

 .الى ان يتم استخدامهاوسالمتها من العوامل البيئية 

كما  الوجه الجراحي، وا ي  للجسددددددددددددم،يجب ارتداء كامل أدوات الوقاية الشددددددددددددخصددددددددددددية في املنطقة امللوثة وهي: الرداء الوا ي  .3

العينين والوجه املانع للرذاذ، قفازات طويلة وسددددددددددميكة شددددددددددديدة التحمل، مريلة بالسددددددددددتيكية، غطاء الرأ ، حقاء صددددددددددلب 

 ومقفل.

الشددددددددخصددددددددية  الوقايةمن أدوات  أي غطاء الرأ  اواو  وجهال وا ياو وجه كما  ال عديليجب على املمار  الصدددددددد ي عد  ت .4

 .امللوثة العمل باملنطقةخالل  امللوثةبالقفازات 

الشددددددددددددددخصدددددددددددددديدة بحداويدة املخلفدات قبدل الخروج من املنطقدة، وعدد  التجول بهدا في وقدايدة يجدب التخلص من كدامدل أدوات ال .5

 بالخروج بها من منطقة التلوث ألي سوب ملنع انتشار العدوى.املنطقة النظيفة أو ممر خدمات الوحدة أو التسافل 

، العيون  وا يإزالة  ،الرداء الوا ي ، إزالةيناليدتطهير تتم كالتالي: إزالة القفازات، الوقاية الشخصية أدوات  طوات خلعخ .6

 ثانية.  60-40باملاء والصابون ملدة  ينغسل اليدثم ، غطاء الرا ، الكمامة إزالة

 في الحاويات السوداء )حاويات النفايات العادية(. امللوثة التخلص من أدوات الوقاية الشخصيةيجب  .7

 )املنطقة النظيفة(.ملنطقة التغليف والتعقيم  الرأ ، حقاء مخصص نظيف، غطاءارتداء لبا  طب  يجب  .8

 

 التعقيم:النظافة البيئية بوحدات 

  : إزالة التلوثمنطقة 

 اجراء.يتم تنظيف األسطح بشكل دوري بعد كل  .1

 انسكابات. حدوث أياو في حال  يتم تنظيف أرليات املنطقة امللوثة مرة على األقل بعد كل مناوبة .2

 يتم تنظيف حوض الغسيل بداية كل مناوبة وبعد إفراغه وعند الحاجة. .3

 باملنطقة امللوثة وعد  استخدامها ملناط  أخرى.يجب استخدا  أدوات تنظيف خاصة  .4
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 . وتخزي ها جافةعمال النظافة وتدريبهم على طرق التنظيف الصحيحة واالعتناء بأدوات التنظيف  ةيجب متابع .5

 

 :منطقة التغليف والتخزين

كي ال يتسددددددوب التنظيف في انتشددددددار الغبار أو  أثناء العملوالتعقيم ال يتم تنظيف األسددددددطح واألرلدددددديات بمنطقة التغليف  .1

 تطاير رذاذ املطهرات على األدوات الجراحية.

 .انسكابات حدوث أيتنظيف األرليات دوريا بعد كل مناوبة او في حال  .2

 قبل القيا  بعمليه فحص وتغليف األدوات الجراحية. العمليتم تطهير أسطح طاوالت  .3

يكون ذلك بصورة دورية ف اإللاءة، األسقفأما فتحات التهوية، الجدار،  اسبوعي،يجب تنظيف األدراج واألرفف بشكل  .4

 عن مدة ال تزيد عن سته أشهر.

 الى األقدددل تلوث املنددداط يجدددب أن يبددددأ التنظيف من  .5
ً
العلويدددة إلى األسددددددددددددددطح  تلوث ومن األسددددددددددددددطحاملنددداط  األك ر  وصددددددددددددددوال

 السفلية.

 باالعتبار ارتداءاألخق  التعقيم ويجبالنظافة ارتداء أدوات الوقاية الشددددددددددددددخصددددددددددددددية عند تنظيف وحدة  يجب على عامل .6

 منطقة على حد . الشخصية لكلأدوات الوقاية 

 يجب استخدا  أدوات تنظيف خاصة باملنطقة النظيفة وعد  استخدامها ملناط  أخرى. .7

 

 الرعاية الصحية والسالمة املهنية:

الصدددد ي أخق  مار على امل ولقلك يتوجبلخطر التعرض للعوامل املسددددوبة للعدوى  التعقيم معرلددددون بوحدات  مارسدددديناملإن 

تهاب )االل لددددددددددددددد االمراض املعدية املحتمل انتقالها عار األدوات الجراحية كل اللقاحات املوصدددددددددددددد   بها والفحص بصددددددددددددددورة دورية

الدفتيريا والسددددددددددددددعال الديكي،  التيتانو ،الحصددددددددددددددبة األملانية، جدري املاء،  النكاف، الحصددددددددددددددبة،ب، األنفلونزا،  الكبدي الوبائي

 فق  املخاطر: ومن .وقائيةال (، وذلك بتطبي  االحتياطاتاملكورات السحائية

 

 بر واألدوات الجراحية الحادة امللوثة:الوخز باإل 

 الوخز، يجب اتباع التالي:اإلصابة بفي حالة 

  الجرح.ولع اليد تحت املاء الجاري وغسل املنطقة باملاء والصابون دون الضغط على 

 .ال تفرك الجرح وال تضغط على موقع النزف 
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 .جفف الجرح وقم بتغطيته بضمادة 

  ال ت تظر ح   نهاية الطبية،املشرف مباشرة وتوجه لعيادة املوظفين للحصول على الرعاية ابلغ 

  اإلجراء.املناوبة أو نهاية 

  األدوية.نوع من التحاليل او التطعيمات او  أياتبع التعليمات في حال طلب 

 توثي  الحادثة في النموذج املعتمد لدى مركز الرعاية الصحية األولية. ناوبيجب على املدير امل 

 

 التعامل مع االنسكابات بوحدة التعقيم:

 الكيميائيةنسكابات اال: 

بشدددددددكل مناسدددددددب وفًقا لتعليمات  تخزي ها والتعامل معهاكما يجب املحاليل الكيمائية يجب أن يكتب عليها تاريخ الفتح  .1

 الشركة املصنعة.

 وشدددامال لكل أنواع املحاليل  إحتياطات يجب توفير ملف .2
ً
السدددالمة الخاص بكيفية التعامل مع املواد الكيمائية محدثا

بحيث يسددددددددددهل الوصددددددددددول له في حال  من املمار  الصدددددددددد ي ن يكون متاح وقريبأيجب  كمابالوحدة توفرة الكيمائية امل

 جلد املمار  الص ي بوحدة التعقيم. أوو بالفم أحدوث تطاير أو رذاذ بالعين 

 التالي: إتباع يجب كيمائية بالعينمواد  رذاذ أيفي حال تطاير  .3

   غسدددل العين في منطقة طوارس غسدددل العين أو بديله )قارورة طوارس غسدددل العين( وذلك بشدددطفه بلطف ملدة ال

 دقيقة. 15تقل عن 

   للفحص.  عيادة املوظفين باملركز وزيارةمكافحة العدوى  الحادثة إلدارةقم باإلبال  عن 

 التالي:إتباع رذاذ مواد كيمائية باألنف أو بالفم يجب  أيفي حال تطاير  .4

   غسل األنف والفم باملاء عدة مراتيتوجب البص  ثم. 

 وزيارة عيادة املوظفين للفحص.  إلدارة مكافحة العدوى باملركز قم باإلبال  عن الحادث 

مباشدددددر  أما إذا كانت الكمية  البيئيةطهرات املنسدددددكابات الكيميائية بكمية لدددددئيلة يرجى التنظيف بفي حال حدوث اإل .5

 باالستعانة باإلدارة املسؤولة. وذلك اتباع إجراءات اإلنسكاباتيجب فكبير  

 :اإلنسكابات البيولوجية 

كبير  مباشر  أما إذا كانت الكمية  املطهرات البيئيةبكمية لئيلة يرجى التنظيف ببيولوجي  انسكابفي حال حدوث  .1

 :البيولوجي وذلك االنسكابحقيبة  واستخدا  االنسكاباتإجراءات  يجب اتباع

  شريط. أوبإشعار االخرين وابعادفم عن موقع حدوث اإلنسكاب وعزل املنطقة بولع حاجز 
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  تحديد خطوات املعالجة ولوس أدوات الوقاية واحتواء البقعة وحصددددددددددرفا بواسددددددددددطة املواد املوجودة بالحقيبة

 متصاص حسب طبيعة املادة امل سكبة.اإل املسؤولة عن 

  بعددد االنتهدداء من تنظيف املنطقددة امللوثددة يتم جمع األدوات في كيس النفددايددات املتوفر بددالحقيبددة واإلعالن عن

 مكافحة العدوى.  التقرير إلدارةانتهاء الخطر وكتابة 

 التالي: إتباع بالعين يجب بيولوجيفي حال تطاير أي رذاذ  .2

   غسددددل العين في منطقة طوارس غسددددل العين أو بديله )قارورة طوارس غسددددل العين( وذلك بشددددطفه بلطف ملدة

 دقيقة. 15ال تقل عن 

   وزيارة عيادة املوظفين للفحص.  باملركز مكافحة العدوى إلدارة قم باإلبال  عن الحادث 

 التالي:إتباع باألنف أو بالفم يجب  بيولوجيفي حال تطاير أي رذاذ  .3

 .البص  ثم غسل األنف والفم باملاء عدة مرات 

  وزيارة عيادة املوظفين للفحص.  إلدارة مكافحة العدوى باملركزقم باإلبال  عن الحادث 

 

 الطبية:لتعامل مع النفايات ا

وحاويه النفايات  سددوداء(الحاوية الالعادية )النفايات  الصددفراء( وحاوية)الحاوية يجب أن تكون حاوية النفايات الخطرة  .1

  .الحادة متوفرة بأعداد كافية وتقع في مكان يسهل الوصول إليه

 الحاوية السوداء(.العادية )حاوية النفايات يجب التخلص من جميع معدات الوقاية الشخصية املستخدمة داخل  .2

امدا تكون حداويدة النفدايدات الخطرة  الحداويدة السددددددددددددددوداء( في كال املنطقتين بوحددة التعقيمالعداديدة )توفير حداويدة النفدايدات  .3

 .امللوثة)الحاوية الصفراء( فيتوجب وجودفا فقط في املنطقة 

داخل حاوية التخلص م ها  مار  الصدد ييجب على امل التعقيم،وحدة  إلى الواحدالسددتخدا  وات ذات افي حالة وصددول أد .4

 الحاوية الصفراء(.الخطرة )النفايات 

بمنطقة إزالة  الصددددددددددددددفراء( املوجودةالحاوية الخطرة )حاوية النفايات  (BI) البيولوجييجب التخلص من عبوة املؤشددددددددددددددر  .5

 التلوث.

 .حاويه النفايات الحادة في الحادة )مثل اإلبر والشفرات( دواتيجب التخلص من جميع اال  .6

 .لعكس صحيحعادية واالنفايات حاويه ال النفايات الطبية داخليتم التخلص من يجب فصل النفايات بدقة بحيث ال  .7
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عندما تمتلئ الحاوية / الكيس  يجب عد  ملء أكيا  النفايات الطبية والصدددنادي  الحادة أك ر من الالز  والتخلص م ها .8

 ثالثة أرباع.

 

 املوقع والتصميم الخاص بوحدة التعقيم بمراكز الرعاية الصحية األولية

  :واملوقع التصميم

يجب أن تقع وحدة التعقيم داخل مبن  مركز الرعاية الصددددددددددددددحية األولية و ن كان غير ذلك فيتوجب عمل مسددددددددددددددار مغل   .1

 .أو املعقمةعملية نقل األدوات امللوثة خالل ومحكم للظروف البيئية 

النظيفدددة(  )املنطقدددةالتعقيم التغليف و  تشددددددددددددددمدددل منددداط  وحددددة التعقيم منطقدددة إزالدددة التلوث )املنطقدددة امللوثدددة( ومنطقدددة .2

 .(1) انظر إلى صورة رقم. ومنطقة التخزين

 ملعدداير تصددددددددددددددميم وحدددات التعقيم بمراكز الرعددايددة الصددددددددددددددحيددة األوليددة بوزارة  .3
ً
يجددب أن يكون تصددددددددددددددميم وحدددة التعقيم وفقددا

، منطقددة إزالددة التلوث )املنطقددة امللوثددة( ومنطقددة التغليف والتعقيم تينالصددددددددددددددحددة بحيددث ال يقددل عن منطقتين منفصددددددددددددددل

 قة النظيفة( مع وجود نافق  بين املنطقتين.)املنط

نطقة تسدددددددددليم األدوات ومنطقة ملوجود لوحات إرشدددددددددادية تو دددددددددمل املنطقة امللوثة واملنطقة النظيفة باإللدددددددددافة الى لوحات  .4

 .إستالمها

 املعدات حجموأنواع الخدمات املقدمة و  إجراؤ ،يجب أن يكون حجم وحدة التعقيم مناسددددددددددددددًبا ل جم العمل القي يتم  .5

 الالزمة ألداء املها  املطلوبة.واألجهزة 

 التعقيم  تصميم وحدةيجب أن يكون  .6
ً
 النظيفة.الى املنطقة  امللوثة من املنطقةأحادي االتجا  بشكل عمل السير ل محققا

للتطهير والتنظيف  واملسامات وقابلهخاليه من الثقوب والجدران وطاوالت العمل  األسطح واألرلياتيجب أن تكون كل  .7

 هوله وفى حالة جيدة لالستخدا .بس

 األبواب يجب أن تكون صلبة ومصنوعة من مواد قابلة للتطهير والتنظيف املستمر وسهله الفتح والغل . .8

 يوجد بها ثقوب أو تشققات قابله للتطهير والتنظيف املستمر. مستوية والاألرليات يجب أن تكون  .9

 تكون: أنيجب دران الج .10

  والتطهير. وقابلة للتنظيفالثقوب  املسامات أوخالية من 

 ن مواد غير قابلة للتفتت او عاكسه. م مصنوعة 
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  نظيفةالللمنطقة  لوثةعدا نافقة نقل األدوات من املنطقة امل بها نوافقيجب أن ال يكون. 

  اإللاءة مكشوفة. تكييف، تهويه،يجب ان يكون السقف ُمغطت بالكامل بحيث ال يكون فناك انابيب 

 

 

 مخطط تصميم وحدة التعقيم بمراكز الرعاية الصحية األولية. (:1رقم ) صورة

 :التحكم بسير العمل والدخول للقسم

مددداعددددا نقطدددة  العيددداداتفي التطهير والتعقيم بوحددددة التعقيم وال يسددددددددددددددمح القيدددا  بهدددا و تتم إجراءات التنظيف يجدددب أن  .1

 .عقيمرسالها لوحد  التإقبل )رش املحلول اإلنزيم  املانع لتجلط امللوثات(  الجراحيةمعالجه األدوات 

 عيدبالتعقيم  موقع وحدةن يكون أيجب  .2
ً
 ألشخاص الغير مصرح لهم.لدخول العن مدخل ومسار املراجعين ويمنع  ا

 النقطدة ااتجدا  واحدد من يجدب على املمدارسددددددددددددددين الصددددددددددددددحيين بوحددة التعقيم التحرك بد .3
ً
ألقدل تلوث النقطدة االى  ألك ر تلوثدا

 الجراحية. األدواتث يإعادة تلو  وأملنع انتشار العدوى  وذلك

املنطقة النظيفة ملنع انتقال  التلوث عن ةزالإفصددددددددددددددل منطقة بحيث ي بشددددددددددددددكل كامل التعقيميجب فصددددددددددددددل مناط  وحدة  .4

  .العدوى 

 



 

 م٢٠٢٢وليو ي -| الدليل اإلرشادي لوحدات التعقيم بمراكز الرعاية الصحية األولية اإلصدار األول  13

 البيئية داخل وحدة التعقيم: عواملالتحكم بال

 .امللوثةيجب أن تكون التهوية داخل وحدة التعقيم متجهة من املنطقة النظيفة إلى املنطقة  .1

 (1انظر جدول رقم )ملدة سنه.  تلك الوثائ  يجب توثي  درجات العوامل البيئية يوميا و بقاء .2

 : نطاق قياسات العوامل البيئية بمناطق وحدة التعقيم (1رقم )جدول 

 

 مراحل دورة التعقيم:

  :مباشرةجراء الجراحي معالجة األدوات بعد اإل 

نمو الكائنات  الحد منو وامللوثات اإلنزيم  ملنع تجلط الد   ملحلول تقو  ممرلدددددددة العيادة برش األدوات امللوثة مباشدددددددرة با .1

عد  إبقداءفا لفترة طويلدة بالعيدادة ر بإلى أن يتم نقلهدا لوحدة التعقيم مع األخق اإلعتبداواغالقهدا  حاويةداخل الالدقيقدة 

 واتباع جدول النقل. 

 التعقيم.ملية معالجه األدوات الجراحية مباشرة بعد االجراء الجراحي ال تغن  عن مرحله التنظيف بوحدة ع .2

الواحد وعد  إرسددالها  سددتخدا اإل أداة جراحية ذات اإلسددتخدا  الواحد أو الشددفرات الحادة ذات  أييجب التخلص من  .3

 التعقيم.لوحدة 

 

 األدوات الجراحية امللوثة من العيادات لوحدة التعقيم:نقل 

يتم إرسددال األدوات الجراحية امللوثة داخل حاويات مغلقة ومخصددصددة ومزودة بشددعار خطورة التعرض للتلوث إلى وحدة  .1

خالل  انسددددددددددددددكابمن عد  سددددددددددددددقوطها أو حدوث للتأكد  مفتوحة عربةولددددددددددددددع الحاوية على  عربة مغلقة أو بداخلالتعقيم 

 .النقل

صددددددددلبة بدون ثقوب قابلة للتنظيف والتطهير مانعه للتسددددددددرب وبحالة جيدة  اإلغالق،يجب أن يكون للحاوية غطاء محكم  .2

 غير مكسورة.

 الضغط الرطوبة الحرارة املنطقة

 سالب OC 23 - 16    %60-%30 زاله التلوثإ

 موجب OC 23 - 20    %60-%30 التغليف والتعقيم
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   منطقة التلوث:

 الوقددددايدددةأدوات تنظيف،  )فرشللتنظيف الالزمددددة اإلحتيدددداجددددات أخددددق كددددل قبددددل البدددددء بمهددددا  التنظيف يجددددب التددددأكددددد من  .1

 العمل. محاليل التنظيف( قبل الدخول ملنطقة التنظيف،مؤشرات جودة  الشخصية،

لدددددددددددددافة التركيز الصدددددددددددددحيح من املحلول  بمليء حوض الغسددددددددددددديل باملاء و  وتعبئتها، وذلكيجب التأكد من تنظيف املغسدددددددددددددلة  .2

 إرشادات الشركة املصنعة. حسباإلنزيم  وذلك 

 باملحلول،فيما يخص الوقت الالز  لغمر األدوات الجراحية  اإلنزيم إسددددددددددددددتخدا  محلول التنظيف  تباع إرشدددددددددددددداداتإيتم  .3

 ودرجة حرارة املاء.

 عند استال  األدوات الجراحية امللوثة يجب تسجيلها بملف االستال  بالعدد الصحيح. .4

العائدة عد  خلطها مع األدوات الجراحية و  م ها،يقو  املمار  الصدد ي بفرز األدوات الجراحية بناًء على العيادة القادمة  .5

 عيادة أخرى. من

داخل السلة الشبكية املصنوعة من  أمكن إن العموديةوترتيبها وصفها بالطريقة  األدوات الجراحيةتتم عملية تفككيك  .6

 .ليتسن  تعريض جميع أسطح األدوات للتنظيفالفوالذ املقاو  للصدأ 

األدوات و داخل السدددلة ح   ال تسدددقط وتولدددع األدوات األثقل وزنا في األسدددفل  متوازن  األدوات الجراحية بشدددكليتم توزيع  .7

 األخف وزنا في األعلى.

الجراحية تحت سدددددطح املاء ملنع تطاير الرذاذ  األداةأسدددددطح جميع أجزاء  املناسدددددبة علىيبدا التنظيف بالضدددددغط بالفرشدددددة  .8

 امللوث على املمار  الص ي.

 أثر مخلفات الد  واالنسجة. من نقاء املحلول  عد  أوور رواسب ملوثه في حال ظهيجب تغيير املحلول باملغسلة  .9

 .يتم نقع األدوات الجراحية ال   بها صدأ في محلول إزالة الصداء حسب املدة املقكورة بإرشادات الشركة املصنعة .10

 .وتا الجراحية بعد تنظيفها بشكل كافي األدوات امليا  املعالجة لشطف  تستخد  .11

عن طري  نافقة نقل األدوات الجراحية بين  سددددله شددددبكية من الفوالذ املقاو  للصدددددأ املوجودة في األدوات الجراحيةتنقل  .12

 . النظيفةاملنطقتين للمنطقة 

 :يممنطقة التغليف والتعق

 الجراحية: األدواتفحص  .1

  وثاتلاملمن خلوفا من  والتأكدفحصها عند وصول األدوات ملنطقة التغليف يتم. 
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  تنظيف للالتلوث  ازالددددة ملنطقددددةادتهددددا إعدددد أن يتم الجراحيددددة يجددددباألدوات  على أسددددددددددددددطحوجود بقددددايددددا تلوث في حددددال

 .الغسيلو 

  قطع  خدوش، شددددددددقوق، نتوءات،، كسددددددددور، انحناءاتخلل ) أيللتأكد من خلوفا من الجراحية األدوات فحص يتم

له  بتاتا ملاالجراحية داة األ  عد  اسددددتخدا يجب وفى حال مالحظه مشددددكلة  عطل( صدددددأ،تأكل  مخلخله،و أمفقودة 

 تعقم ويوث  تقرير استبعادفا مع اإلدارة املختصة باملركز. املريض،تأثير على صحة 

  الجراحيدددة ال   تم تفكيكهدددا سددددددددددددددددابقدددا لغرض التنظيف ويجدددب إعدددادة تركيبهدددا بدددالصددددددددددددددورة األدوات يتم إعدددادة تركيدددب

 و لرر بها.أحداث خلل إالصحيحة اتباعا إلرشادات الشركة املصنعة ح   ال يتم 

  و تمسمل بقطعه القماش الخالية من الوبر.أالجراحية لتجف بالهواء األدوات تترك 

 

 الجراحية:األدوات تغليف  .٢

  ال جم املناسب لكيس التعقيم القي يتناسب مع حجم األداة املراد تعقيمها.يتم اختيار 

 بكل دورة يجب إلافة املؤشر الكيمائي في كل كيس تعقيم محتوى على أدوات جراحية. 

  كيس التعقيم بشددددددددددكل متطاب  ومتسدددددددددداوي بدون نتوءات لضددددددددددمان  إلغالق اغالق االكيا  الحراري يسددددددددددتخد  جهاز

 .حفظ وسالمه التعقيم

 بيانات الدورة( لصدددددددد  يتم توثي  املعلومات التالية على طرف الجهة الشددددددددفافة من كيس التعقيم باسددددددددتخدا  جهاز :

 .تاريخ التعقيم، رقم الدورة، اسم الفن ، رقم الجهاز

 

 الجراحية:األدوات تعقيم  .3

  
ً
دورة مخصدددددددددددددصددددددددددددددددة  وهي( Bowie-Dick testدورة اختبدددار فحص الهواء )إجراء بددد يتم اختبدددار أجهزة التعقيم يوميدددا

تسددددددددجيل قدر  الجهاز على االحتفاظ بالضددددددددغط الكامل للبخار. ويتوجب عد   أولفحص تسددددددددرب البخار من الجهاز 

 بها ملدة سنه بناء على معايير وزارة الصحة. واالحتفاظالنتائج 

  يجب أن يتم اختبار فعالية الجهاز لقتل امليكروبات من خالل اختبار املؤشددر الحيويBI  وبعد واحدة أسدد مر 
ً
بوعيا

 :ويرجي اتباع التالي: ](2رقم )انظر إلى جدول [إجراء صيانة للجهاز 
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 BI إجراء اختبار املؤشر الحيوي  :(٢رقم ) جدول 

 املؤشر

إذا توفر حاضنه املؤشر الحيوي بوحدة 

 التعقيم

إذا لم يتوفر حاضنه املؤشر الحيوي بوحدة 

 التعقيم

 بجهاز التعقيم يتم تحضير أنبوبتينقبل تحميل املؤشر الحيوي 

املؤشر  أنبوبة

القي سيتم  لحيوي ا

 تعقيمه:

 يكتب عليه رقم الدورة ورقم الجهاز 

  يولدددددددع داخل كيس تعقيم ويحمل مع

 دورة األدوات بدون كسر ورج الغطاء

 يكتب عليه رقم الدورة ورقم الجهاز 

  يولددددددددددددددع داخدددل كيس تعقيم ويحمدددل مع دورة

 الغطاءاألدوات بدون كسر ورج 

املؤشر  حق تأنبوبه 

 :لحيوي ا

 

  يجب ان تكون من نفس علبه املؤشددددر

 نأالدددددددقي سدددددددددددددديتم تعقيمددددددده و حيوي ال

 (# Lotيحتوي على نفس رقم اإلنتدداج 

انبوبة املؤشدددددددر الحيوي الختبار كفاءة 

 القي سيتم تعقيمه.

  وتولددع في تحق  النبوبة أيكسددر ويرج

في جهاز  تولدددددددعال  مباشدددددددرةالدددددددنة الح

 التعقيم.

 حيوي يجب ان تكون من نفس علبه املؤشر ال

لددددقي سدددددددددددددديتم تعقيمدددده وان يحتوي على نفس 

الختبددددددار كفدددددداءة انبوبددددددة  (# Lotرقم اإلنتدددددداج 

 املؤشر الحيوي القي سيتم تعقيمه.

  يولددددددددددددددع االنبوب داخدددل كيس تعقيم صددددددددددددددغير

( وتغل  بجهددداز التحق ويكتدددب عليددده )انبوبددده 

وتحضددددددددددددددر  الحدراري  أكيدددددددا  التدعدقديدم إغالق

 لإلرسال.

 املؤشر الحيوي من جهاز التعقيم: أنبوبةبعد إخراج  

املؤشر  أنبوبةنتيجة 

الحيوي القي تم 

 ولعه بجهاز التعقيم

تحق  املؤشر  وأنبوبة

 الحيوي:

 

  تكسددر وترج أنبوبه التحق  وتولددع في

خدداندده من خددانددات حددالددددددددددددددندده املؤشدددددددددددددر 

 الحيوي 

  تقرأ النتيجدددددددة بعدددددددد االنتهددددددداء من مددددددددة

دقيقه حسددددب  24التحضددددين بالغالب 

 االرشادات املرفقة مع الحالنة.

  تسدددددددددددددددجدددددددل الددنددتدديددجدددددددة بددمددلددف املددؤشدددددددددددددددر

الحيوي مع األخق بعين االعتبار كتابة 

نتيجة انبوبة التحق  املوجبة، اسددددددددددددم 

الفن ، رقم الجهاز، رقم الدورة، تاريخ 

  ترسل مباشرة بعد الخروج من جهاز التعقيم

لدددلدددمدددركدددز الدددرئددديسدددددددددددددد ددد  املسددددددددددددددددؤول عدددن اكدددمدددددددال 

سددداعات  3إجراءات التحضدددين بمدة أقصدددافا 

 من أنبوبة املؤشر الحيوي القي خرج من 
ً
كال

دورة التعقيم وانبوبدددددددة التحق  مع الحفددددددداظ 

على االنبوبتين داخددددل أكيددددا  تعقيم مغلقددددة 

رة، اسددددددددددددددم الجهاز، وموثقة بالتاريخ، رقم الدو 

واسددددددددددددددم الفن  املرسددددددددددددددل. )تكسددددددددددددددر باملركز قبل 

 إدخالها بالحالنة(
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عددمدددددددل االخددتددبدددددددار، الددنددتدديددجدددددددة. ويددحددفددظ 

امللف ملدة سدددددددنه بناء على معايير وزارة 

 الصحة.

   االتصددددددددددددددددددددال بددددددداملركز الرئيسدددددددددددددد   بنفس اليو

لتسدددددددددددجل النتيجة بملف املؤشدددددددددددر الحيوي مع 

األخدددق االعتبدددار كتدددابدددة نتيجدددة أنبوبدددة التحق  

املوجبة، اسدددددددم الفن  املرسدددددددل واملسدددددددتلم، رقم 

ختبدددددار، الجهددددداز، رقم الددددددورة، تددددداريخ عمدددددل اال 

 النتيجة.

  بالوجه الور ي وترك فراغات مناسبه.يتم تحميل أكيا  التعقيم بالترتيب بمقابله الوجه البالستيكي 

 حجم الجهاز.بعدد يتناسب مع  يتم تحميل أكيا  التعقيم 

  ددافيدددة لددددخول  وتركالتعقيم جهددداز التحميدددل داخدددل  زائدددد عندددديجدددب عدددد  تكدددديس أكيدددا  التعقيم بحدددد فراغدددات كد

 .رطوبة أكيا  التعقيمعند انتهاء الدورة دون التسوب في  وخروجهالبخار في اكيا  التعقيم 

  بصدددددددورة عشدددددددوائية وذلك للتأكد من وصدددددددول  يتم ولدددددددعهاأو أكيا  التعقيم يجب أال تلمس الجدار الداخلي للجهاز

 الجراحية.األدوات  أسطحختراق أكيا  التعقيم وتعقيم البخار إل 

 والتأكد 121او  134اختيار درجة الحرارة الصددددحيحة  وأيضدددداشددددغيل الدورة الصددددحيحة من شدددداشددددة جهاز التعقيم ت 

 الجهاز.ب من بداية دورة التعقيم

  خاص.ملف ب التعقيم و بقاء نسخه من وثائ  الصيانات الدورية للجهازتعلي  االرشادات التشغيلية لجهاز 

 

 دورة التعقيم:إجراءات ما بعد انتهاء 

 :إيجابية املؤشر البيولوجيرجاع في حال سياسة اإل  .1

  ،ائيةيلددددددددددددددغط( والكيمإعادة االختبار والتأكد من املؤشددددددددددددددرات الفيزيائية )درجه حرارة (Bowie-Dick test  اختبار

 الخاصة بجهاز التعقيم.ائي( ياملؤشر الكيم فحص الهواء،

  لى االختبار الحالي )أدوات إخر اختبار مؤشددددددددددددر حيوي سددددددددددددلب  آميع األدوات املسددددددددددددتخدمة من تاريخ يتم اسددددددددددددتدعاء ج

 األسبوع(

  مكافحه العدوى باملركز للتدخل بحصددددددددددر املرادددددددددد    املركز، ومسددددددددددؤوليتم اسددددددددددتدعاء مهند  الصدددددددددديانة و بال  إدارة

املؤشددددر الحيوي بناء على معايير وازرة  الجراحية والقيا  بكتابة تقرير يحفظ بملف نتائجاألدوات املسددددتخد  عليهم 

 .اختبار املؤشر الحيوي املقكور سابقا( إجراء)يرجى االطالع على جدول  الصحة.
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 رجي مراعاة التالي إلجراء تفريغ جهاز التعقيم من املغلفات املعقمة بأمان:ي .2

   والتأكد من نظافتهاتطهير اليدين.  

  لكيال يتكثف البخار. داخل جهاز التعقيم لفترة عبوات املعقمةال و بقاءاالنتهاء فتح باب جهاز التعقيم حال 

  إزالة  الجراحيدة ملرحلدهاألدوات  ةإعاداو بلدل بأكيدا  التعقيم يتوجب على املمدار  الصدددددددددددددد ي  رطوبةفي حاله وجود

 .باملنطقة امللوثة التلوث

    داخل جهاز التعقيم حيث أن إخراجها بسدددددددددرعة يتسدددددددددوب بتكون يجب إعطاء الفترة الكافية لتاريد أكيا  التعقيم

 .تفترة تسليم األدوا إجراء إزالة التلوث من تأخيرإعادة رطوبة ومن ثم االلطرار الى 

 

 قبل تسليم األدوات الجراحية .3

   كيس اجتياز املؤشر الكيمائي، تغيير لون عد   تمزق، رطوبة،ثقب،  أيمن عبوات املعقمة التأكد من خلو اليجب

 التعقيم )حرق(، تبقع.

 

 الجراحية قبل تسليمها:األدوات معايير رف التخزين املؤقت ملغلفات  .4

 سم 20تقل عن  البمسافة  األرضعن  تبعد.  

  سم 40تقل عن  ال بمسافة األسقفتبعد عن. 

  سم 5تقل عن  التبعد عن الجدار بمسافة. 

  املخصددددددددصددددددددة للتخزين بشددددددددكل مرتب وعد  تكد  العبوات ولددددددددع العبوات املعقمة داخل الصددددددددنادي  البالسددددددددتيكية

 لتفادى تمزقها لحين نقلها للعيادات.

  والتحكم بالظروف البيئية لضددددددددددددددمان  نوافق،وال حشددددددددددددددرات،ال بار،الغمن ن تكون املنطقة خاليه أيجب الحرص على

 بأمان.األدوات وتخزين  تعقيم، تغليف، فحص،إجراء 

  يوث  بملف التسدددددددددليم كال من: اسدددددددددم املسدددددددددتلم واملسدددددددددلم  (املعقمةاألدوات الجراحية ) العبوات املعقمةعند تسدددددددددليم

 .عا بامللف ملدة  واالحتفاظ واسم وعدد األدوات

 :غرفة تخزين املستهلكات

( أو)يكون مخزن مستهلكات وحدة التعقيم بالقرب  أنيجب  .1
ً
 ا  وحدة التعقيم.أم مجاورا

 والحرارة. بالرطوبةالتأكد من نظافة املخزن والتحكم  .2

 واالنسكاب.تخزين املحاليل الكيمائية أسفل مستوي الكتف ملنع السقوط  .3
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وعد  ترك ار والغب تخزين املسددددتهلكات داخل الصددددنادي  البالسددددتيكية املخصددددصددددة للتخزين والتأكد من خلوفا من األتربة .4

 املستهلكات داخل كراتين الشحن.

 الرعاية الصحية األولية التعقيم بمراكز وحدة ب الخاصةوالتجهيزات  الفنية للمستهلكاتملواصفات ا

فقا القسددددددددددددددم من الدليل اإلرشددددددددددددددادي خاص باملواصددددددددددددددفات املعتمدة ملسددددددددددددددتهلكات وتجهيزات وحدات التعقيم بمراكز الرعاية 

 لنجاح دورة التعقيم. واألساسية لغرض تحديد االحتياجات الالزمة الصحية األولية

 :التجهيزاتمواصفات 

الهيكل مصددددددددددددددنوع من مادة  لتر، 150الى  40 الهيكل الداخلي يسددددددددددددددع ،Class B الطاولةعلى  : موديلجهاز التعقيم بالبخار .1

، دورة 134دورة برامج على األقل ) 3يشدددددتمل على  واحد،باب امامي  وليس أسدددددطواني، مسدددددتطيل الشدددددكل سدددددتيل سنلاسدددددت

مولدددد البخدددار ذاتي، يوجدددد بددده منبددده انتهددداء دورة التعقيم ومنبددده  ،( Bowie-Dick testاختبدددار فحص الهواء ) ، دورة121

فرتز، سدددددددددعه خزان املاء من  60فولت  220الجهد الكهربائي  امللطف،املاء يعمل باملاء املقطر او  املاء،انخفاض مسدددددددددتوي 

او املغلفددات  لكددل من مغلفددات أكيددا  التعقيم او العدددد الجراحيددة الصددددددددددددددغيرة تعمددل خطواتدده اوتومدداتيكيددالتر،  60الى 40

يشددددددددددددددمددل على نظددا  اختبددار تسددددددددددددددرب الهواء ، ، يعبئ يدددوى او اتومدداتيكي ويفرع املدداء اوتومدداتيكيدداامللفوفددة بقمدداش التعقيم 

، به شددددداشددددده بار تقديريا 3.5كيلو واط تقريويا، قدرة الضدددددغط داخل الجهاز  5 – 3.5واختبار النفاذية، السدددددعه الحرارية 

 ورة والتشغيل.إلظهار معلومات الدLCD ملس او  

سدددددددددددددم، 65-60سدددددددددددددم، العرض 80-120الطول االبعاد:  سدددددددددددددتيل،سدددددددددددددتانلس منطقة التلوث: مصدددددددددددددنوع من مادة طاولة عمل  .2

 سم، مع كل االكسسوارات املطلوبة. 90االرتفاع

-60سدددددددم، العرض 200-210االبعاد: الطول  سدددددددتيل،سدددددددتانلس طاوله عمل منطقه التغليف والتعقيم: مصدددددددنوع من مادة  .3

 سم، مع كل االكسسوارات املطلوبة. 90االرتفاعسم، 100

االبعاد:  سددددتيل،سددددتانلس مصددددنوع من مادة  بحولددددين،الجراحية يدويا باملنطقة امللوثة األدوات لتنظيف  غسدددديل:حوض  .4

بدداردة وحددارة  ميددا سددددددددددددددم، مع وجود خالط  30-25، العم سددددددددددددددم90االرتفدداع  سددددددددددددددم،40-80سددددددددددددددم، العرض 60-180الطول 

و أ باب2للرش مع مسددددددد  املاء ومسددددددد  الهواء، محتوي على كابينه أسددددددفل الحولددددددين تغير طريقه  دددددد  املاء  خاصدددددديةو 

 رف.

الطول االبعاد:  سدددددتيل،سدددددتانلس مصدددددنوع من مادة  لتحميل الصدددددنادي  البالسدددددتيكية الخاصدددددة بالنقل عربة نقل األدوات: .5

في الحركة، صدددددلب، قابل  سدددددهل)سدددددلس(رف وعجالت بفرامل 2سدددددم،  90-75سدددددم، االرتفاع60-40سدددددم، العرض 60-100

 للتطهير بصورة مستمرة.
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لتر بالسددددددداعة، تعبئ امليا  العادية اوتوماتيكيا لتدعم تنقية امليا  وتلطيفها  12-5محطه تنقية امليا : مقا  صدددددددغير سدددددددعة  .6

 او تقطيرفا قبل دخولها لجهاز التعقيم بالبخار. 

 500-120طول الجهاز من  الطاولة،يولددددددددددددع على  التعقيم،غل  أكيا   ى: يعمل علاري الحر  أكيا  التعقيم اغالقجهاز  .7

لدديدة امليزة في طبداعدة تداريخ التغليف على كيس  الحرارة،لدديده حسدددددددددددددددا  منع زيدادة  مئويدة،درج  99الى  0الحرارة من  ملم،

 مع إكسسوارات قطعه أسطوانات تسهيل مسار أكيا  التعقيم والحامل القاطع.  التعقيم،

مصدددددددددنوع من  للمنطقة،االزمه  وتوفير املسدددددددددتهلكاتن يخز تلتحميل الصدددددددددنادي  البالسدددددددددتيكية الخاصدددددددددة بال :رفوف التخزين .8

 رتفاعسدددددددم، اال 90-60سدددددددم، العرض100-120خمسدددددددة رفوف، االبعاد: الطول  ،سدددددددتانلس سدددددددتيلرفوف شدددددددبكيه من مادة 

 سهل التنظيف، ال يوجد به أجزاء متعرجة او مخفية. صلب،  سم،160-150

 

 :ستهلكاتمواصفات امل

 7طول الشددددددددعيرات  عالية،من النايلون املرن ذات جودة  مصددددددددنوعةب هاية واحد ، شددددددددعيرات طبية  فرشةةةةةةة تنظيف عادية: .1

 .استخدا  واحد ال يعاد تعقيمه سم، 18-17من الطول العا  للفرشة  انش،

انش،  7ذات جودة عالية، طول الشددعيرات سددتانلس سددتيل ب هاية واحد ، شددعيرات مصددنوعة من  فرش تنظيف معدنية: .2

 سم، استخدا  واحد ال يعاد تعقيمه. 18-17الطول العا  للفرشة من 

)إنزيم تحليددل  Lipase امليكروبددات،و تعمددل على إزالددة الددد   محلول إنزيم  محتوي على مواد اسددددددددددددددداسدددددددددددددديددة محلول إنزيمي: .3

ملركبات  )إنزيم تحليل الاروتينات( باإللددددافة protease والكربوفيدرات(،إنزيم تحليل السددددكريات ) Amylase ،الدفون(

سددهل شددطفة و زالته،  العسددرة،يقوب في امليا  املعالجة وامليا   م ها،اخرى تعمل على تنظيف وازالة امللوثات ح   الصددعبة 

، شدددددهادة معتمد  من ، املحلول يمنع التأكل والصددددددأ من تأثير التبقع الحاصدددددل من عسدددددر املاءال يكون رغوة، قابل للتحلل

جالون، ارفاق  30توفير مضدددددخة لكل السدددددعودية ملطابقته املواصدددددفات بأمان على االدوات واألجهزة،  ءوالدوا ءفيئة الغقا

 .لتر 5-3، سعة دليل السالمة من املواد الكيمائية

خرى آ بخاخ جافز لالسددددددددددددددتخدا  بمكونات انزيميه ومكونات :األدواتواملحافظة على ترطيب  امللوثةبخاخ نقل األدوات  .4

األدوات من على آسددددددددداعه،  72تنظيفها ملدة تصدددددددددل الى  الجراحية ليسدددددددددهلاألدوات تعمل على منع تجلط الد  على اسدددددددددطح 

ملقابض املطلية، ال تترك اثر زي   او تبقع، ذات ااألدوات املطاطية او البالسددددددددددددددتيكية، األدوات املصددددددددددددددنوعة من األمونيو ، 

شددددددددهادة معتمد  من حاصددددددددل على الحادة، محلول متعادل، سددددددددهل الشددددددددطف واإلزالة، األدوات محلول شددددددددفاف ح   تظهر 

فيئة الغقاء والدواء السددددددددددددددعودية ملطابقته املواصددددددددددددددفات بأمان على االدوات، ارفاق دليل السددددددددددددددالمة من املواد الكيمائية، 

 مل.1000-مل600 سعهجالون 
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بخدداخ جددافز لالسددددددددددددددتخدددا ، محلول حمددددددددددددددد  )أسدددددددددددددديددد(، إلزالددة الصددددددددددددددددأ والكلس، خددالي من مددادة  محلول إزالةةة الصةةةةةةةةةةةةدأ: .5

مانع للتأكل مفكك للصددددددددددددأ، يعمل في املاء  سدددددددددددتيل،سدددددددددددتانلس الفوسدددددددددددفات، يعمل على حماية الطبقة السدددددددددددطحية ل الت 

شددددددددددددددهدادة معتمدد  من فيئدة الغدقاء والددواء السددددددددددددددعوديدة ملطدابقته  املعسددددددددددددددر، سددددددددددددددهدل الشددددددددددددددطف واإلزالدة، ال يترك أثدار تبقع

 لتر. 5 -3، جالون سعهاملواصفات بأمان على االدوات، ارفاق دليل السالمة من املواد الكيمائية

لهيددروجين  أو مدانع للتدأكدل والصددددددددددددددددأ، ال يتدأثر بدالبخدار بخداخ جدافز لالسددددددددددددددتخددا  أمن، الجراحية:األدوات بخاخ تزيت  .6

قابل لالسددددددددددتعمال على كل انواع املعادن، ال يحتوي على مادة السدددددددددديلكون او الفوسددددددددددفات،  متعادل،محلول  بيروكسددددددددددايد،

شددددددددددددددهادة معتمد  من فيئة الغقاء والدواء السددددددددددددددعودية ملطابقته حاصددددددددددددددل على يحتوي على مواد تمنع تكوين امليكروبات، 

 مل.500-مل250ائية، عبوة سعة املواصفات بأمان على االدوات، ارفاق دليل السالمة من املواد الكيم

، مطاب  ملواصدددددفات اإلنزيمملعرفة فعالية محلول  الجراحية:مؤشةةةةر كفاءة املحلول االنزيمي للتنظيف اليدوي لتدوات  .7

، يوجد مقيا  لونت لقيا  درجه الفعالية على كل عبو ، موث  على كل عبو  تاريخ الصددددالحية  ANSI ̷AAMI ST 79 لدددددددددددددددددد

 .املجموعةورقم 

لبخار إن وجد، امؤشددددر أداة لفحص فعالية عمل جهاز التعقيم وتسددددرب  ر:الهواء واختراق البخا يبفحص تسةةةر مؤشةةةر  .8

ب أجهزة التعقيم ال   تعمدددل على تكثيف البخدددار واالجهزة ال   تعمدددل على  دددددددددددددد  البخدددار الجددداف، مطددداب  سددددددددددددددر يفحص ت

التعرض للبخار والحرارة، خالي  ندالحار ع، يعمل املؤشر على تغيير لون EN ISO 11140-4 and EN285 ملواصفات الدددددددددددد

مواد سدددامه، ورقة الفحص مغلفه، يحتوى على خانات خلف ورقة الفحص لتدوين التالي: )رقم  أي أومن مادة الرصددداص 

 30xالخددددارجي، مقددددا  على املغلف  اجتيدددداز الدددددورة، رقم الجهدددداز، القسددددددددددددددم، اسددددددددددددددم الفدددداحص، تدددداريخ االختبددددار(، مؤشددددددددددددددر

 ملميتر. 120

سدددددريع لقراءة التنجية في غضدددددون اقل  مسدددددتقل،أنبوب مغلف  :تعقيم اليوميةالولوجي سةةةةرلع القراءة لدورات مؤشةةةةر بي .9

، شدددددهادة معتمد  من فيئة الغقاء ISO 11138، مطاب  ملواصدددددفات الددددددددددددددددددد 1دقيقة، مؤشدددددر خارجي لالجتياز صدددددنف  30من 

، مطاب  لحالدددددددددنات املؤشدددددددددر الحيوي حيويةال والدواء السدددددددددعودية ملطابقته املواصدددددددددفات، ارفاق دليل السدددددددددالمة من املواد

 املوجودة وزارة الصحة. 

عند درجه حرارة معينه، بالوقت )شدددددريط يثوت تعرض االدوات للبخار  :6مؤشةةةةر كيميائه لجهاز التعقيم بالبخار صةةةةنف .10

مئوية  134املعين، نقطه تعقيم معينه( داخل أكيا  التعقيم او صددددددددددددددنادي  التعقيم املغلفة والصددددددددددددددلبة، يعمل على دورة 

، الحر بخط االجتياز غير سا  EN 867-1 Class D and ISO 11140-1 Type 6مئوية، مطاب  ملواصفات الد 121ودورة 

از بالشددددددددددددريط وا ددددددددددددمل ومو ددددددددددددمل للون قبل التعقيم واللون بعد وخالي من مادة الرصدددددددددددداص او املعادن الثقيلة، خط االجتي

 .التعقيم، الشريط مغلف من الجهتين، شهادة معتمد  من فيئة الغقاء والدواء السعودية ملطابقته املواصفات
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البيانات لكتابة  اللصددددددددددد ، صدددددددددددفينلفة اوراق الطباعة على مغلفات التعقيم محكمه  الدورة:ورق الصةةةةةةةةةق طباعه بيانات  .11

احمر متوسددددددددط الخطين مكتوب  وخطاالول لكتابة رقم الدورة ورقم الجهاز والخط الثاني لكتابه تاريخ التعقيم  الصددددددددف

 ملميتر. 15x30مقا  امللص   مطاب  لنوع مسد  كتابة البيانات. لرر(،او به  يكن مفتوحمالم  به )معقم

سددددددددددددددهددل االسددددددددددددددتخدددا  في تحميددل لفددة  التعقيم(: آلةةة طبةةاعةةة وقةةت وتةةاريل )تةةاريل التعقيم، رقم دورة التعقيم، رقم جهةةاز  .12

 لفة. 5000لكل  مجانيتوفير الجهاز  حدا،كتابة املعلومات لكل صف على  فيمعيار جانب  للتحكم  صلب،الطباعة، 

صددددددددندوق مصددددددددوع من البالسددددددددتيك مع غطاء محكم الغل  من الجانبين،  صةةةةةةةندوق محكم االغالق لنقل األدوات صةةةةةةةغير: .13

 120*200*300، قابل للغسل والتنظيف ولدية القدرة على عد  التأثر باملطهرات، مقا : صلب، مانع لتسرب السوائل

  ملم

صدددددندوق مصدددددوع من البالسدددددتيك مع غطاء محكم الغل  من الجانبين،  صةةةةندوق محكم االغالق لنقل األدوات متوسةةةةط: .14

صددددددددددددددلدددددب، مدددددانع لتسددددددددددددددرب السددددددددددددددوائدددددل، قدددددابدددددل للغسددددددددددددددددددل والتنظيف ولدددددديدددددة القددددددرة على عدددددد  التدددددأثر بددددداملطهرات، مقدددددا : 

 ملم220*300*400

 مكتوبة على كل كيس EN 868-5 and ISO 11607كل املعلومات املطابقة للمعيار  بإضةةةةةةةةافة:كيس تعقيم مقصةةةةةةةةوص  .15

مع  طبقة شدددددددددددددفافة مكونه من مادة البولي بروبليناالخرى  والجهة، الكيس من ورق طب  قابل إلدخال البخار سدددددددددددددم 15كل 

 سم25*8* 40مقا :البوليستر، 

مكتوبة على كل كيس كل  EN 868-5 and ISO 11607كل املعلومات املطابقة للمعيار : كيس تعقيم مقصةةةةةةوص عادى .16

ورق طب  قددابددل إلدخددال البخددار والجهددة االخرى طبقددة شددددددددددددددفددافددة مكوندده من مددادة البولي بروبلين مع  الكيس منسددددددددددددددم،  15

 سم40*20 البوليستر، مقا 

مكتوبة على كل  EN 868-5 and ISO 11607كل املعلومات املطابقة للمعيار  :مقصةةةةةوص بشةةةةةريط الصةةةةةق مكيس تعقي .17

خار والجهة االخرى طبقة شدددددفافة مكونه من مادة البولي سدددددم، الكيس متكون من ورق طب  قابل إلدخال الب 15كيس كل 

  100سم*15او بديله الغير الص  سم  16.5 *25.5مقا : بروبلين مع البوليستر، 

مكتوبة على كل  EN 868-5 and ISO 11607كل املعلومات املطابقة للمعيار  :بشةةةةةريط الصةةةةةقكيس تعقيم مقصةةةةةوص  .18

سدددددم، الكيس متكون من ورق طب  قابل إلدخال البخار والجهة االخرى طبقة شدددددفافة مكونه من مادة البولي  15كيس كل 

 سم20*10او بديله الغير الص   سم11.5  *23 مقا : بروبلين مع البوليستر،

مكتوبة على كل  EN 868-5 and ISO 11607كل املعلومات املطابقة للمعيار  :بشةةةةةريط الصةةةةةقكيس تعقيم مقصةةةةةوص  .19

سدددددم، الكيس متكون من ورق طب  قابل إلدخال البخار والجهة االخرى طبقة شدددددفافة مكونه من مادة البولي  15كيس كل 

 .سم5*9*12.5او بديله الغير الص   سم 10*9 مقا  بروبلين مع البوليستر،
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