Κατευθυντήριεσ
οδηγίεσ για τη
ςυςκευαςία
αποςτειρωμένου
υλικού και εργαλείων
44θθ ΤΤγγεειιοοννοομμιικκιι Π
Πεερριιφ
φζζρρεειιαα Μ
Μαακκεεδδοοννίίαασσ Θ
Θρράάκκθθσσ

2
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Όροι Χρήςησ
Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ τθσ
θσ

4 ΥΠΕ, πρωταρχικά για εφαρμογι ςτα νοςθλευτικά τμιματα τθσ οικείασ περιφζρειασ.
Περιγράφει τον τρόπο προςζγγιςθσ και διαχείριςθσ κάποιων κοινϊν ι περιςςότερο πολφπλοκων
καταςτάςεων, που μπορεί να προκφψουν κατά τθν παροχι νοςθλευτικισ φροντίδασ. Η ανάπτυξι του
βαςίςτθκε, όπου ιταν δυνατόν, ςτα ςτάδια τθσ νοςθλευτικισ διεργαςίασ (νοςθλευτικι εκτίμθςθ,
διάγνωςθ, ςκοποί, παρεμβάςεισ-αιτιολόγθςθ και εκτίμθςθ αποτελζςματοσ).
Παρζχει ςχετικά περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ, αναφορικά με τθν αιτιολογία και το κεωρθτικό
υπόβακρο των καταςτάςεων που περιγράφει, κακϊσ ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ ανάπτυξισ του δεν
υπιρξε θ κεωρθτικι κατάρτιςθ, αλλά θ υποςτιριξθ και τεκμθρίωςθ τθσ νοςθλευτικισ πρακτικισ.
Κάκε πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ εκπορεφεται από τα επαγγελματικά δικαιϊματα των
νοςθλευτϊν (ΠΔ 351/89), αλλά και των δικαιωμάτων των αςκενϊν όπωσ αυτά ορίηονται από τισ
διατάξεισ του νόμου 2071/92.
Για τθν ανάπτυξι του ςυνεργάςτθκαν κλινικοί νοςθλευτζσ από διάφορα τμιματα και ειδικότθτεσ. Σε
κάκε περίπτωςθ, υπιρξε προςπάκεια για επίτευξθ ομοφωνίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων και τθσ
επιτροπισ νοςθλευτικϊν πρωτοκόλλων. Ωςτόςο, οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που παρζχονται δεν
αντιπροςωπεφουν απαραίτθτα όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία.
Το πρωτόκολλο που ακολουκεί δεν υποδεικνφει τον αποκλειςτικό τρόπο παροχισ νοςθλευτικισ
φροντίδασ, χαράςςει όμωσ, οπωςδιποτε, το γενικό πλαίςιο. Μικρζσ διαφοροποιιςεισ που
λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε αςκενοφσ, μπορεί να είναι αποδεκτζσ ι και
απαραίτθτεσ. Ανάλογεσ διαφοροποιιςεισ μπορεί να προκφψουν και από καταςτάςεισ ι ςυνκικεσ
που δεν μποροφν να προβλεφκοφν από τθν παροφςα ζκδοςθ.
Το πρωτόκολλο υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ κάκε δφο χρόνια, εκτόσ αν νεότερα επιςτθμονικά
δεδομζνα ι τα αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του, ορίηουν διαφορετικά. Με
δεδομζνο τον περιοριςμό των ανκρϊπινων πόρων, θ ομάδα ελζγχου και αξιολόγθςθσ δεςμεφεται να
καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για ςυςτθματικι αξιολόγθςθ και περιοδικι επικαιροποίθςθ του
πρωτοκόλλου.
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Κατευθυντήριεσ οδηγίεσ για τη ςυςκευαςία
αποςτειρωμένου υλικού και εργαλείων
Ειςαγωγι – Οριςμοί
ε μια υγειονομικι μονάδα είναι απαραίτθτο, όλοσ ο εξοπλιςμόσ και τα υλικά που
χρθςιμοποιοφνται για τθ κεραπεία αςκενϊν να είναι απολφτωσ αςφαλι για χριςθ, κακϊσ θ
πικανότθτα για λοίμωξθ πρζπει να είναι μθδενικι. το τζλοσ μιασ ςωςτισ διαδικαςίασ
αποςτείρωςθσ, τα υλικά ςτο εςωτερικό του καλάμου αποςτείρωςθσ (κλιβάνου) είναι
ςτείρα. Ο αζρασ όμωσ ςτο δωμάτιο όπου ο κλίβανοσ είναι εγκατεςτθμζνοσ περιζχει
ςωματίδια ςκόνθσ, τα οποία μπορεί να μεταφζρουν μικροοργανιςμοφσ. Αν απομακρφνουμε
τα υλικά από τον κλίβανο, μόλισ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία αποςτείρωςθσ, ςφντομα κα
μολυνκοφν και πάλι. Επιπλζον είναι ςφνθκεσ, αποςτειρωμζνα υλικά να αποκθκεφονται για
αρκετό χρονικό διάςτθμα πριν να χρθςιμοποιθκοφν ι και να μεταφζρονται μζςα ςτουσ
χϊρουσ του νοςοκομείου εκεί που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν.
Επομζνωσ είναι προφανζσ ότι, τα υλικά πρζπει να τοποκετοφνται ςε ςυςκευαςία
κατάλλθλθ για τθν αποςτείρωςθ των υλικϊν, για να αποφεφγεται οποιαδιποτε νζα
μόλυνςθ μετά τθν αποςτείρωςθ. Σαυτόχρονα θ ςυςκευαςία κα πρζπει να προςτατεφει το
περιεχόμενο από ηθμιζσ κατά το χειριςμό και τθ μεταφορά.
Παρακάτω κα αναφερκοφν οι μζκοδοι ςυςκευαςίασ των υλικϊν προσ αποςτείρωςθ, για να
εξαςφαλιςτεί ο καλφτεροσ τρόποσ με τον οποίο εργαλεία και υλικά κα παραμείνουν άκικτα
και κα χρθςιμοποιθκοφν με αςφάλεια από το υγειονομικό προςωπικό ςτον κάκε αςκενι.

Α. Είδθ ςυςκευαςίασ για τα προσ αποςτείρωςθ υλικά
Η διάρκεια «ηωισ» τθσ αποςτείρωςθσ εξαρτάται από
α) τον τρόπο και υλικά ςυςκευαςίασ,
β) τον τρόπο αποκικευςθσ και
γ) τον τόπο αποκικευςθσ και ςχετίηεται κυρίωσ με τα ςυμβάντα παρά με το χρόνο.
Η ςυςκευαςία είναι απαραίτθτθ για τθ διατιρθςθ τθσ ςτειρότθτασ. Κάκε υλικό που
πρόκειται να αποςτειρωκεί, πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνο. Ζτςι ανάλογα με τθ χριςθ,
τθν αποκικευςθ και τθ μεταφορά ζνα υλικό που αποςτειρϊνεται κα πρζπει να
ςυςκευάηεται ςε ζνα ι περιςςότερα ςτρϊματα ςυςκευαςίασ:
 Πρωτεφουςα ι κφρια ςυςκευαςία
 Δευτερεφουςα ι δεφτερθ ςυςκευαςία
 υςκευαςία μεταφοράσ.
Πρωτεφουςα (κφρια) ςυςκευαςία που περιζχει το προϊόν (υλικό): Η αρχικι ςυςκευαςία
εμποδίηει οποιαδιποτε νζα μόλυνςθ του υλικοφ μετά τθν αποςτείρωςθ. Θα πρζπει να
παρζχει ζνα αποτελεςματικό φράγμα μικροβίων και κα πρζπει να επιτρζπει τθ διζλευςθ του
αζρα και του μζςου αποςτείρωςθσ, π.χ. ατμοφ. Με τθν αρχικι ςυςκευαςία διατθρείται θ
αποςτείρωςθ των υλικϊν κατά τθ διάρκεια τθσ αποκικευςθσ και μεταφοράσ.
Παραδείγματα αρχικισ ςυςκευαςίασ υλικών: 2 ςτρϊματα χαρτί, 2 ςτρϊματα μθ υφαςμζνα
φφλλα (of non-woven sheets), μονι ι διπλι πλαςτικοποιθμζνθ κικθ με ταινία (laminated
film pouch), χάρτινθ ςακοφλα, δοχείο (container) με κατάλλθλο φίλτρο.
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Εικόνα I

Εικόνα II

Η δεφτερθ ςυςκευαςία: Αυτό το δεφτερο ςτρϊμα χρθςιμοποιείται για να διευκολφνει τθ
ςωςτι αποκικευςθ και τθν εςωτερικι μεταφορά ςτον χριςτθ. Μπορεί να περιζχει ζνα ι
περιςςότερα υλικά που ζχουν ςυςκευαςτεί ςε αρχικι (κφρια) ςυςκευαςία. Η δευτερεφουςα
ςυςκευαςία προςφζρει επιπλζον προςταςία από τθ ςκόνθ και δίνει μθχανικι προςταςία,
κακιςτϊντασ ευκολότερο το χειριςμό των υλικϊν. υνικωσ χρθςιμοποιείται για
αποςτειρωμζνα υλικά που διατίκενται ςτα Νοςοκομεία. Παραδείγματα δευτερεφουςασ
ςυςκευαςίασ υλικϊν είναι: ζνα επιπλζον πλαςτικό περιτφλιγμα, ςακοφλα, κουτί από
χαρτόνι.
Συςκευαςίεσ μεταφοράσ: Ζνα πακζτο μεταφοράσ χρθςιμοποιείται για εξωτερικι μεταφορά
των αποςτειρωμζνων προϊόντων ςτθν αρχικι ι και δεφτερθ ςυςκευαςία τουσ. υνικωσ
είναι ζνα ιςχυρό κουτί από χαρτόνι, κλειςτό τρόλεϊ ι άλλου τφπου κιβϊτιο (container). Όταν
τα υλικά ειςζρχονται ςτθν κακαρι ηϊνθ, π.χ. χειρουργείο, θ ςυςκευαςία μεταφοράσ κα
πρζπει να αφαιρεκεί.
Κάκε υλικό προσ αποςτείρωςθ, πρζπει να αποςτειρώνεται τουλάχιςτον ςε μια αρχικι
ςυςκευαςία, θ οποία κα πρζπει:
1). Να επιτρζπει τθν αποςτείρωςθ
Αιτιολόγθςθ: Η ςυςκευαςία του υλικοφ πρζπει να επιτρζψει ςτον αζρα που
βρίςκεται μζςα να οδθγθκεί προσ τα ζξω και το αποςτειρωτικό υλικό να φτάςει ςε
όλεσ τισ επιφάνειεσ του περιεχομζνου τθσ.

2). Να είναι ςυμβατι με τθ διαδικαςία αποςτείρωςθσ
Αιτιολόγθςθ: Η ςυςκευαςία πρζπει να είναι ςε κζςθ να αντζξει τισ ςυνκικεσ κατά
τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ αποςτείρωςθσ, όπωσ μεταβολζσ τθσ πίεςθσ, υψθλι
κερμοκραςία και υγραςία.

3). Να εξαςφαλίηει τθ διατιρθςθ τθσ ςτειρότθτασ
Αιτιολόγθςθ: Μετά τθ λιψθ του υλικοφ από τον κλίβανο, αυτό πρζπει να
παραμείνει αποςτειρωμζνο κατά το χειριςμό, τθ μεταφορά και τθν αποκικευςθ
μζχρι τθ χριςθ.

4). Να είναι ιςχυρι.
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Αιτιολόγθςθ: Η ςυςκευαςία, κα πρζπει να παραμείνει ανζπαφθ μετά από κάκε
προβλεπόμενο χειριςμό και μεταφορά.

5). Να διαςφαλίηει τθν ακεραιότθτα των προϊόντων και τθσ αςφάλειασ
των αςκενών
Αιτιολόγθςθ: Δεν πρζπει να απελευκερϊνει χθμικζσ ουςίεσ ι ςωματίδια ι να
επθρεάηει το υλικό με οποιοδιποτε άλλο τρόπο, που να κζτει ςε κίνδυνο τθν
ποιότθτά του ι να κζτει ςε κίνδυνο τον αςκενι ςτον οποίο το υλικό πρόκειται να
χρθςιμοποιθκεί.

6). Να φζρει δείκτθ – ςιμανςθ αποςτείρωςθσ
Αιτιολόγθςθ: Οι ςυςκευαςίεσ πρζπει να φζρουν ευδιάκριτθ ςιμανςθ ςτθν οποία να
αναφζρεται εάν τα υλικά είναι αποςτειρωμζνα.

7). Να διευκολφνει τθν άςθπτθ τεχνικι κατά το άνοιγμα και τθν εμφάνιςθ
του υλικοφ
Αιτιολόγθςθ: Κατά τθ λιψθ του υλικοφ από τθ ςυςκευαςία, θ εκ νζου μόλυνςθ
πρζπει να αποτραπεί. Με άλλα λόγια: θ ςυςκευαςία επιβάλλεται να διευκολφνει
τθν άςθπτθ τεχνικι κατά το άνοιγμα και τθν εμφάνιςι του. Αυτό ςυνεπάγεται:
απλό άνοιγμα
κατά τθ λιψθ αποςτειρωμζνων αντικειμζνων από τθ ςυςκευαςία, δεν κα πρζπει
να αγγίηεται θ μθ αποςτειρωμζνθ εξωτερικι πλευρά τθσ ςυςκευαςίασ.

8). Να είναι ευδιάκριτο (ορατό) ότι άνοιξε
Αιτιολόγθςθ: Σο άνοιγμα κα πρζπει να οδθγιςει ςε ευδιάκριτθ ζνδειξθ ότι το
πακζτο άνοιξε.

Β. Σα υλικά ςυςκευαςίασ
Αυτι τθ ςτιγμι τα κφρια υλικά που χρθςιμοποιοφνται ωσ αρχικι (κφρια) ςυςκευαςία
αποςτείρωςθσ είναι:
 μθ υφαντά υφάςματα (non woven),
 πλαςτικοποιθμζνεσ κικεσ με ταινία (laminated film pouches),
 χάρτινεσ ςακοφλεσ και
 δοχεία (containers).
Μαλακά / Εύκαμπτα υλικά ςυςκευαςίασ
Υφαςμάτινα ςεντόνια: βαμβακερά ι λινά (Textile sheets: cotton or linen)
Χριςθ: Εςωτερικι ςυςκευαςία του ςετ εργαλείων ι εξωτερικι προςταςία από τθ
ςκόνθ.
Μόνο το φφαςμα δεν είναι κατάλλθλο ωσ αρχικι (κφρια) ςυςκευαςία υλικοφ προσ
αποςτείρωςθ.
Αιτιολόγθςθ: Η φφανςθ του υφάςματοσ αφινει πόρουσ, που είναι μεγαλφτεροι από
τουσ περιςςότερουσ μικροοργανιςμοφσ, κατά ςυνζπεια το φφαςμα να μθν παρζχει
ζνα επαρκζσ μικροβιακό φράγμα.
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Φφλλα χαρτιοφ (Paper sheets)
Χριςθ: Αρχικι (κφρια) ςυςκευαςία, για το περιτφλιγμα των υφαςμάτινων πακζτων
(ιματιςμοφ) και των εργαλείων που βρίςκονται μζςα ςε δίςκουσ. Επίςθσ
χρθςιμοποιείται ωσ εςωτερικι ςυςκευαςία ςε δοχεία εργαλείων (containers).
Αιτιολόγθςθ: Σο χαρτί ιταν θ πρϊτθ εναλλακτικι λφςθ που αντικατζςτθςε το
φφαςμα. Ζχει ζνα μικρότερο μζγεκοσ πόρων ςε ςχζςθ με το φφαςμα. Γιϋ αυτό μπορεί
να χρθςιμοποιθκεί ωσ αρχικι ςυςκευαςία. Είναι μιασ χριςθσ.

Εικόνα III

Χάρτινεσ ςακοφλεσ αποςτείρωςθσ (Paper sterilization bags)
Χριςθ: Για τθ ςυςκευαςία μεμονωμζνων εργαλείων ι μικρϊν ςετ που
χρθςιμοποιοφνται ςε κλινικζσ. Σο κλείςιμο γίνεται ςυνικωσ με ζνα ςφςτθμα
ςφράγιςθσ.
Αιτιολόγθςθ: Δεν είναι πολφ ιςχυρι. Σο άνοιγμα δεν είναι βολικό: χίηουμε ι
κόβουμε. Δεν διευκολφνει τθν άςθπτθ τεχνικι ανοίγματοσ του υλικοφ. Δεν είναι
δυνατό να δοφμε τι υπάρχει μζςα. Είναι μιασ χριςθσ.
Μθ υφαντά φφλλα (ςεντόνια) (Non-woven sheets)
Χριςθ: Αρχικι (κφρια) ςυςκευαςία, για το περιτφλιγμα των υφαςμάτινων πακζτων
(ιματιςμοφ) και των εργαλείων που βρίςκονται μζςα ςε δίςκουσ. Επίςθσ
χρθςιμοποιείται ωσ εςωτερικι ςυςκευαςία ςε δοχεία εργαλείων (containers).
Αιτιολόγθςθ: υνδυάηουν τα καλά χαρακτθριςτικά των άλλων υλικϊν ςυςκευαςίασ:
Πολφ ιςχυρά
Ζχουν καλι εφαρμογι
Επιτρζπουν τθν απομάκρυνςθ του αζρα και τθ διείςδυςθ του μζςου
αποςτείρωςθσ
Πολφ μικροί πόροι, επομζνωσ, αποτελεςματικό μικροβιακό φράγμα
Ουςιαςτικά χωρίσ χνοφδι, ελεφκερα από ςωματίδια και χαλαρζσ ίνεσ
Σα υγρά δεν απορροφοφνται από το φφαςμα (υδρόφοβο). Είναι μιασ χριςθσ

Εικόνα IV
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Πλαςτικοποιθμζνεσ κικεσ με ταινία αςφαλείασ (Laminated film pouches)
Χριςθ: Αρχικι (κφρια) ςυςκευαςία για μεμονωμζνα εργαλεία ι μικρά ςετ εργαλείων.
Αιτιολόγθςθ: Αποτελοφνται από ζνα φφλλο χαρτί ι υλικό non- woven και ζνα φφλλο
από διαφανζσ πλαςτικό, τα οποία ςφραγίηονται μαηί. Η ταινία δεν μπορεί να
διαπεραςτεί από τον ατμό ι τον αζρα. Η απομάκρυνςθ του αζρα και θ διείςδυςθ του
ατμοφ επιτυγχάνεται μζςα από το χαρτί ι το non- woven υλικό. Η κικθ ανοίγει
τραβϊντασ το πλαςτικοποιθμζνο διαφανζσ φφλλο από το φφλλο χαρτιοφ. Είναι μιασ
χριςθσ.

Εικόνα V

Εικόνα VI

Άκαμπτα ςυςτήματα ςυςκευαςίασ
Παραδοςιακά, τα υλικά ςυςκευαςίασ για τα προϊόντα που επρόκειτο να αποςτειρωκοφν ιταν
επαναχρθςιμοποιιςιμα, όπωσ τα τφμπανα αποςτείρωςθσ και τα βαμβακερά προϊόντα. Λόγω όμωσ
του ανεπαρκοφσ μικροβιακοφ τουσ φράγματοσ, τα περιςςότερα από αυτά τα παραδοςιακά υλικά
δεν πλθροφν πλζον τισ προχποκζςεισ για να είναι θ αρχικι αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία. Μποροφν
να διαδραματίςουν κάποιο ρόλο ωσ μθχανικι προςταςία ι πρόςκετο ςτρϊμα προςταςίασ από τθ
ςκόνθ.
Τφμπανα αποςτείρωςθσ
Χριςθ: Ωσ δεφτερθ ςυςκευαςία: μθχανικι προςταςία του περιεχομζνου τθσ
Δεν είναι κατάλλθλο ωσ αρχικι (κφρια) ςυςκευαςία για αποςτείρωςθ.
Αιτιολόγθςθ: Για να διαπεράςει ο ατμόσ τον μεταλλικό κάδο, το τοίχωμά του είναι
διάτρθτο. Πριν τθν αποςτείρωςθ οι διατριςεισ αποςφραγίηονται, και μετά τθν
αποςτείρωςθ οι διατριςεισ κλείνουν και πάλι με ζνα μεταλλικό ζλαςμα. Η χριςθ
τουσ είναι ευρζωσ διαδεδομζνθ.
Σο μεταλλικό ζλαςμα (ηϊνθ) κλείνει αμζςωσ μετά τθν αποςτείρωςθ, επομζνωσ το
περιεχόμενο μπορεί να επαναμολυνκεί.
Σο μεταλλικό ζλαςμα (ηϊνθ) δεν παρζχει επαρκι κλείςιμο, ζτςι μολυςμζνοσ αζρασ
μπορεί να ειςχωριςει μζςα ςτο τφμπανο. Επίςθσ, το καπάκι του τφμπανου δεν
παρζχει ζνα επαρκζσ κλείςιμο τθσ ςυςκευαςίασ.
Σα κυκλικά τφμπανα μειονεκτοφν ςτθ διαχείριςθ του χϊρου του κλιβάνου.
Σα τφμπανα ζχουν αρκρωτά καπάκια, παρακωλφοντασ ζτςι το άνοιγμά τουσ με
άςθπτθ τεχνικι.
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Τφμπανα με φίλτρα ςτο επάνω και κάτω μζροσ
Χριςθ: Σα τφμπανα είναι διακζςιμα με τα φίλτρα ςτο καπάκι και ςτο κάτω μζροσ
τουσ. Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ δοχεία (container) αποςτείρωςθσ για
κλιβάνουσ με κυκλικοφσ καλάμουσ
Δοχεία αποςτείρωςθσ (Sterilizing containers)
Χριςθ: Αρχικι ςυςκευαςία του ιματιςμοφ και των εργαλείων που βρίςκονται μζςα ςε
δίςκουσ.
Αιτιολόγθςθ: Καλά
χαρακτθριςτικά:

ςχεδιαςμζνα

δοχεία

αποςτείρωςθσ,

με

τα

ακόλουκα

Απομάκρυνςθ του αζρα και πρόςβαςθ του ατμοφ μζςα από τα φίλτρα και τισ
βαλβίδεσ. Εξαςφαλίηουν τθ διατιρθςθ τθσ ςτειρότθτασ κατά τθν αποκικευςθ.
Είναι διακζςιμα με φίλτρα ςτο καπάκι και ςτο κάτω μζροσ.
Οι διαςτάςεισ των περιςςότερων ςυςτθμάτων μεταφοράσ βαςίηονται ςτθν
μονάδα αποςτείρωςθσ (1 STU = 30cmx30cmx60cm). Ζτςι ταιριάηουν ςε κλιβάνουσ,
πλυντιρια εργαλείων, και είναι ςυμβατά με τα υλικά ςυςκευαςίασ, που
βαςίηονται επίςθσ ςε αυτι τθ μονάδα.
Παρζχουν μια αποτελεςματικι μθχανικι προςταςία κατά το χειριςμό και τθ
μεταφορά
Μποροφν να τοποκετοφνται το ζνα πάνω ςτο άλλο. Ωςτόςο αυτό δεν εμποδίηει
τθν διείςδυςθ του ατμοφ, οφτε τθν διαδικαςία αποςτείρωςθσ μεταξφ των
containers.
Καλάκια εργαλείων μποροφν να τοποκετοφνται μζςα ςτα containers.

Εικόνα VII

Εικόνα VIII

Γ. Σεχνικζσ πακεταρίςματοσ
Κατά το άνοιγμα ενόσ πακζτου που περιζχει αποςτειρωμζνα υλικά είναι
ουςιαςτικό, λόγω τθσ πράξθσ του ανοίγματοσ, το περιεχόμενο να μθν μολυνκεί. Οι τεχνικζσ
πακεταρίςματοσ - τυλίγματοσ για τα πακζτα και τα χειρουργικά ςετ ζχουν αναπτυχκεί ζτςι
ϊςτε να βεβαιϊνεται το άςθπτο άνοιγμα του υλικοφ. Όταν ανοιχκεί ζνα μεγάλο πακζτο
(π.χ. ιματιςμόσ, δίςκοσ εργαλείων), το ξετυλιγμζνο περιτφλιγμα καλφπτει τον τραπζηι
εργαλειοδοςίασ και με αυτό τον τρόπο εξαςφαλίηεται ζνα (επιπλζον) αποςτειρωμζνο

10

Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθ ςυςκευαςία αποςτειρωμζνου υλικοφ και εργαλείων

πεδίο. Οι πιο κοινζσ τεχνικζσ τυλίγματοσ που εφαρμόηονται για τθ ςυςκευαςία των
υφαςμάτινων πακζτων και των ςετ εργαλείων είναι:



Το δίπλωμα ςε μορφι φάκελου
Το δίπλωμα ςε μορφι δζματοσ.

Το δίπλωμα ςε μορφή φακέλου
Κατάλλθλο για μικρά αντικείμενα και ςετ εργαλείων.

ΣΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ε ΜΟΡΦΗ ΦΑΚΕΛΟΤ

Κατάλλθλο για μικρά αντικείμενα και ςετ εργαλείων

Εικόνα IX

Το δίπλωμα ςε μορφή δέματοσ.
Κατάλλθλο για μεγαλφτερα πακζτα (πχ δίςκοι χειρουργικϊν εργαλείων, μεγάλοι ιματιςμοί
κλπ)

ΣΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ε ΜΟΡΦΗ ΔΕΜΑΣΟ.

Κατάλλθλο για μεγαλφτερα πακζτα π.χ. δίςκοι
χειρουργικών εργαλείων , μεγάλοι ιματιςμοί κ.λ.π

Εικόνα X

Οδθγίεσ για τθ ςυςκευαςία αποςτειρωμζνου υλικοφ & εργαλείων

Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθ ςυςκευαςία αποςτειρωμζνου υλικοφ και εργαλείων

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ ΣΑ ΕΞΗ:

1. Εάν ςε μια νοςοκομειακι μονάδα χρθςιμοποιοφνται περιςςότερεσ από μία μζκοδοι
αποςτείρωςθσ, θ τυχαία ανταλλαγι των υλικϊν ςυςκευαςίασ πρζπει να
αποφεφγεται.

2. Η ςυςκευαςία κα πρζπει να ζχει μια ζνδειξθ που να δείχνει με ςαφινεια ποιά
μζκοδοσ αποςτείρωςθσ πρζπει να χρθςιμοποιθκεί και να αναγράφεται θ θμερομθνία
αποςτείρωςθσ, ο ςυςκευαςτισ, το περιεχόμενό τθσ και θ θμερομθνία λιξθσ
(εναλλακτικά μπορεί να αναγράφεται «χριςθ μζχρι»).

3. Επαναχρθςιμοποιοφμενα ιατρικά υλικά που πρόκειται να επαναποςτειρωκοφν (π.χ.
λόγω θμερομθνίασ λιξθσ ενόσ πακζτου, ι εξαιτίασ κατεςτραμμζνων ςυςκευαςιϊν),
κα πρζπει να ελζγχονται, όπου είναι απαραίτθτο να κακαρίηονται και να
επαναςυςκευάηονται. Σα υφάςματα που χρθςιμοποιοφνται πρζπει να ανανεϊνονται.

4. Σο περιεχόμενο ενόσ πακζτου, το οποίο άνοιξε κατά λάκοσ, κεωρείται ωσ μθαποςτειρωμζνο. Είναι απαραίτθτο να παρουςιάηεται ευκρινϊσ ότι ζνα πακζτο άνοιξε.
Π.χ. με καταςτροφι του υλικοφ ςυςκευαςίασ. Σο περιεχόμενο τθσ ςυςκευαςίασ
πρζπει να επικεωρείται και όταν είναι απαραίτθτο, να κακαρίηεται. τθ ςυνζχεια, να
επαναςυςκευάηεται και να αποςτειρϊνεται.

5. Ανάλογα με το τι ςυςκευάηεται προσ αποςτείρωςθ, γίνεται επιλογι ςτα υλικά και τθ
μζκοδο ςυςκευαςίασ.

Σα ακόλουκα μποροφν να χρθςιμεφςουν ωσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν
αποςτείρωςθ με ατμό:
Υφαςμάτινα πακζτα (ιματιςμόσ) :
Συνιςτάται: Δφο ςτρϊματα υλικοφ ςυςκευαςίασ.
Εναλλακτικι: Container, πλαςτικοποιθμζνθ κικθ με ταινία (laminated pouch).

Μικρζσ ποςότητεσ υφαςμάτινου υλικοφ /επίδεςμοι / μζςα λήψησ εκκρίματοσ, μάκτρο:
Συνιςτάται: Πλαςτικοποιθμζνθ κικθ με ταινία, ενδεχομζνωσ ςε διπλι ςυςκευαςία
Εναλλακτικι: Container

Σετ εργαλείων μζςα ςε δίςκουσ / καλάθια:
Συνιςτάται: Δφο ςτρϊματα υλικοφ ςυςκευαςίασ
Εναλλακτικι: Container, πλαςτικοποιθμζνθ κικθ με ταινία

Μεμονωμζνα εργαλεία:
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(Εικ. 12)

Συνιςτάται: Πλαςτικοποιθμζνθ κικθ με ταινία, ενδεχομζνωσ ςε διπλι ςυςκευαςία
Εναλλακτικι: Container

Μπολ και δίςκοι (μικρό μζγεθοσ):
Συνιςτάται: Πλαςτικοποιθμζνθ κικθ με ταινία, φφλλο χαρτιοφ (paper sheet), χάρτινθ ςακοφλα
αποςτείρωςθσ (paper bag).
Εναλλακτικι: Container

Μπολ και δίςκοι (μεγάλο μζγεθοσ)
Συνιςτάται: Δφο ςτρϊματα υλικοφ ςυςκευαςίασ.
Εναλλακτικι: Πλαςτικοποιθμζνθ κικθ με ταινία, χάρτινθ ςακοφλα αποςτείρωςθσ, Container

Καθετήρεσ, ςωλήνεσ, εφκαμπτοι ςωλήνεσ
Συνιςτάται: Πλαςτικοποιθμζνθ κικθ με ταινία, κατά περίπτωςθ, ςε διπλι πλαςτικοποιθμζνθ κικθ
Εναλλακτικι: Δφο ςτρϊματα υλικοφ ςυςκευαςίασ, χάρτινθ ςακοφλα αποςτείρωςθσ, Container.

Πεδίο /φφαςμα
Συνιςτάται: Container, πλαςτικοποιθμζνθ κικθ με ταινία, ενδεχομζνωσ ςε διπλι πλαςτικοποιθμζνθ
κικθ.
Εναλλακτικι: Δφο ςτρϊματα υλικοφ ςυςκευαςίασ, χάρτινθ ςακοφλα αποςτείρωςθσ.

Εργαλεία μικροχειρουργικήσ (μεμονωμζνα καθϊσ και ςε ςετ)

(Εικ. 13)

Συνιςτάται: Διπλι πλαςτικοποιθμζνθ κικθ με ταινία, ειδικό container, δφο ςτρϊματα υλικοφ
ςυςκευαςίασ ςε ςυνδυαςμό με κικθ προφφλαξθσ των εργαλείων.
Εναλλακτικι: Επίςθσ, είναι δυνατόν: χάρτινθ ςακοφλα αποςτείρωςθσ

Θήλαςτρα

(Εικ. 14)

Συνιςτάται: Φφλλο υλικοφ ςυςκευαςίασ ςε χάρτινθ ςακοφλα αποςτείρωςθσ.
Εναλλακτικι: Επίςθσ, είναι δυνατόν: Container, πλαςτικοποιθμζνθ κικθ με ταινία.
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