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for validation, process and batch monitoring of sterilization processes
پايش نفوذ پذيري بخار بوسيلة )Process Challenge Devices( PCD

موارد استفادهPCD

شرح محصول

براي استریل كامل اقالم بيمارستاني به ویژه بستههاي سنگين و
حجيم ،بخار باید بطور كامل به داخل بسته نفوذ كند تا فرآیند
استریل انجام گيرد .پایش دما و فشار به تنهایي اطالعات كافي براي
اطمينان از نفوذ بخار را در اختيار ما قرار نميدهد ،با توجه به
اهميت استفاده از لولههاي توخالي و لوازم حفرهدار در تجهيزات
پزشكي ،استریل كردن این لوازم از پيچـيدگي و اهميت خاصي
برخوردار است .هوا و گازهاي غير قابل تراكم از مهمترین عواملي
هستند كه به فرآیند استریليزاسيون آسيب ميرسانند زیرا مانع از
انجام استریليزاسيون موفق ميشوند .لذا در اتوكالوهاي مدرن
امروزي هوا را كه باعث ایجاد محيطي نامناسب براي انتقال حرارت و
نيز نفوذ بخار است باید از محيط خارج و بخار را تزریق كرد .تضمين
خروج كامل هوا از درون بستهها و لولههاي توخالي در فرآیند
استریليزاسيون الزامي است .نتایج آزمایشات مختـلف نشان ميدهد
كه پارامترهایي نظير طول لوله ،قطر لوله ،جنس لوله ،ميزان مكش
ایجاد شده ،اختالف فشار در هر مرحله مكش ،تعداد مراحل مكش ،و
سرعت تغيير فشار مثبت و منفي در ميزان نفوذ پذیري بخار در
لولههاي توخالي موثر هستند.
جهت پایـش فرآیندهاي استـریليزاسيـون بخـار از نظر خـروج
ناكافي هـوا ،نشتـيها در دستگاه استریل كننده و گـازهاي غيـر
قابل تراكـم و پایـش سطـوح داخلـي وسایـل توخالـي ،لولههاي
باریـک و تيـوبها ميتـوان از لوازم جدیدي به نام  PCDیا BMS
استفاده كرد.

حتي اگر تست بوئي -دیک با موفقيت انجام شود ،این امكان وجود
دارد كه پارامترهاي فرآیند در سيكل بعدي تغيير یابند .مكش ناكافي،
وجود نشتي در دستگاه استریل كننده یا وجود گازهاي غير قابل تراكم
در بخار ممكن است باعث باقي ماندن هوا در داخل بستهها ،وسایل
توخالي و لوازم متخلخل شود .وجود گازهاي غير قابل تراكم دليل عدم
موفقيت در استریليزاسيون است .از آنجا كه هوا و گازهاي غير قابل
تراكم (نيتروژن ،دي اكسيد كربن) از طریق لولهها به دستگاه استریل
كننده وارد ميشوند ،بخار ورودي نيز در هر سيكل كيفيت متفاوتي
دارد .لذا ضروري است اطمينان حاصل شود كه گازهاي غير قابل
تراكم درهيچ بستهاي وجود نداشته باشد .اگر خروج هواي كامل ،دماي
مناسب ،فشار و زمان الزم براي فرآیند استریليزاسيون فراهم شده
باشد ،ميتوانيم هر بسته را با توجه به پارامترهاي استریليزاسيون
بعنوان یک بسته استریل شده ارائه كنيم .سيـستم  PCDهمه جوانب
هر فرآیند را پایـش ميكند تا اطمينان حاصل شود كه
استریـليزاسيون در مورد بستهها بطور دقيق و صحيح انجام شده است.

نفوذ

استريليزاسيون موفق :زمان+دما/فشار دقيق+خروج هواي کامل و
اشباع بخار

نتيجه :همه پارامترهایي كه براي دستيابي به سطح تضمين
استریليتي ( )SALالزم است ،فراهم شده است.

استفاده از  PCDبراي آزمایش بدترین شرایط نفوذ با استفاده از اندیكاتورهاي
شيميایي ،بيولوژیک یا سنسورهاي دمایي جاسازي شده در داخل PCD

تشریح علمی PCD

ویژگیها و مزایای PCD

مطابق تحقيقات انجام شده بر روي فرآيند خروج هوا از لولههاي
توخالي و لوازم حفرهدار در تجهيزات پزشكي ،استريليزاسيون يك
لولـه توخالـي كه دو سرآن باز است از نظر پيچـيدگـي معـادل لولـه
تو خالي با نصف همان طول و يك سر مسـدود ميباشد ،زيـرا سخت
ترين قسمت يك لوله توخالي دو سر باز جهت استريل شدن همان
قسمت مياني آن است .يك لوله توخالي دو سر باز با طول  2متر و
قطر داخلي  2ميليمتر با يك لوله تو خالي يك سر باز به طول  1متر
و قطر داخلي  2ميليمتر قابل مقايسه است ،بنابراين با قرار دادن يك
انديكاتور در قسمت انتهايي يك لوله تو خالي يك سر مسدود يا يك
سر باز ميتوان از ميزان نفوذ پذيري بخار در وسط لوله دو سر باز آگاه
شد.
 Compact-PCDاز يك پوشش خارجي پالستيكي به همراه تيوب
استنلس استيل و كپسول نگهدارنده انديكاتور در داخل تشكيل شده
استPCD .ها در دو نوع گرد و بيضي با مشخصات يكسان در
دسترس ميباشند .بخار از طريق سر آزاد تيوب وارد شده و باعث
تغيير رنگ انديكاتور شيميايي ميشود .اين انديكاتور شيميايي تنها به
اشباع بخار حساس بوده و حتي در حضور هوا با دماي  140Cنيز
تغيـير رنگ نميدهد .تغيير رنگ اين انديكاتور معرف ميزان حضور
بخار و هوا در محفظه دستگاه ميباشد .لذا اگر انديكاتور به رنگ
مشكي تغيير رنگ دهد استريليزاسيون بصورت كامل صورت گرفته
است و چنانچه تغيير رنگ آن تركيبي از قهوهاي ،مشكي يا حتي زرد
باشد نشان دهنده عدم خروج كامل هوا ميباشد.

 نشانگر خالء كامل و نفوذ پذيري بخار است .
 نشانگر كيفيت بخار است .
 نشانگر ميزان نفوذپذيري بخار در داخل بستههاي سنگين و
حجيم است .
 نشانگر كنترل صحت درجه حرارت استريليزاسيون است .
 نشانگر كنترل زمان الزم براي استريليزاسيون است .
 بطور كلي نشان دهنده استـريــل بودن كليه اقـالم قرار گرفته
در يك سيـكل اتوكالو ميباشد .پـس به جاي اينكه نوارها را
داخل هر يك از بستهها قرار دهيد ميتوانيد اين وسيله را در
داخل محفظه كنار بسته جايگذاري نماييد.
 فرآيند استريليزاسيون در داخل لولههاي توخالي ،باريك و
وسايل حفرهدار و متخلخل ميتواند به طور دقيق پايش شود.
 پس از پايان فرآيند استريليزاسيون ،بدون نياز به باز كردن
بستههاي استريل شده ،نتايج به طور مستقيم در دسترس
خواهد بود.
 كاركنان اتاق عمل و بخش  CSSDميتوانند بستهها را با
اطمينان از استريل بودن دريافت كنند.
 با استانداردهاي اروپايي و بين المللي كامالً منطبق است.
 قابليت چسبيدن شاخص شيميايي بر روي برگه كار بايگاني را
راحت ميكند.
حال با يكبار استفاده از نوارهاي تست  PCDميتوانيد عملكرد
اتوكالوهاي بخش  CSSDخود را براي هميـشه تضمين كنيد.

