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Όροι Χριςθσ 

Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ τθσ 

4
θσ

 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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Βαςικέσ αρχέσ αποςτείρωςησ  
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Βαςικέσ αρχέσ αποςτείρωςησ  

Ειςαγωγή – Οριςμοί 
Η πρόλθψθ τθσ μετάδοςθσ λοιμϊξεων και λοιμωδϊν νοςθμάτων βαςίηεται ςτθν τιρθςθ και 

εφαρμογι των κατάλλθλων μζτρων και διαδικαςιϊν Το 30 – 50% των Νοςοκομειακϊν 

Λοιμϊξεων κα μποροφςαν να είχαν προλθφκεί αν εφαρμόηονταν οι κατάλλθλεσ 

διαδικαςίεσ. Στισ διαδικαςίεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: 

θ αςθψία, θ αποςτείρωςθ & θ απολφμανςθ 

Πολλζσ μελζτεσ ςε διαφορετικζσ χϊρεσ ζδειξαν ότι θ ζλλειψθ ςαφϊν κατευκυντθρίων 

οδθγιϊν οδιγθςε ςε διάφορεσ παραβιάςεισ τθσ αλυςίδασ διαχείριςθσ των 

αποςτειρωμζνων εργαλείων και υλικϊν. 

Ενδείξεισ Εφαρμογήσ 
Η εξαςφάλιςθ ότι τα υλικά και εργαλεία κα είναι αςφαλι, ςτείρα μικροοργανιςμϊν και 

άκικτα ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν ςτον αςκενι. 

Ι. Αποςτείρωςη 

Οριςμόσ: αποςτείρωςθ είναι μια διαδικαςία αυςτθρά κακοριςμζνθ και ελεγχόμενθ, με 

τθν οποία επιτυγχάνεται πλιρθσ εξάλειψθ ι καταςτροφι όλων των ειδϊν μικροβιακισ 

ηωισ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςπόρων από ζνα αντικείμενο και ςυγκεκριμζνα θ 

απαλλαγι ενόσ ιατροτεχνολογικοφ βοθκιματοσ από ηϊντεσ μικροοργανιςμοφσ * EN 556]. 

Επιτυγχάνεται με φυςικά ι χθμικά μζςα (ατμόσ υπό πίεςθ, ξθρι κερμότθτα, οξείδιο του 

αικυλενίου, χθμικά αποςτειρωτικά, πλάςμα Υδρογόνου κ.ά.). Ικανοποιθτικι κεωρείται όταν 

ςτο μζςον του χρόνου ενόσ κανονικοφ κφκλου αποςτείρωςθσ πραγματοποιείται μείωςθ ≥ 6 

log cfu των πλζον ανκεκτικϊν ςπόρων (ISO 14937). 

Μέθοδοι αποςτείρωςησ  
1. Θερμότθτα 

2. Θερμόσ αζρασ 

3. Βραςμόσ νεροφ 

4. Ατμόσ υπό πίεςθ 

5. Ethylene oxide (ETO) 

6. Plasma(H2O2) 

7. Φορμαλδεΰδθ(FO)  

8. Ιονίηουςα ακτινοβολία  

Σχετικά με την αποςτείρωςη είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε: 

1. Θερμοκραςίεσ ανάπτυξθσ μικροοργανιςμών 

 Ελαχίςτθ Αρίςτθ Μεγίςτθ 

Ψυχρόφιλα βακτιρια 0-7οC 5-10oC 37oC 
Μεςόφιλα βακτιρια 5-10oC 35-37oC 40-45oC 
Θερμόφιλα βακτιρια 40-45oC 50-65oC 75-85oC 
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2. Συνάρτθςθ χρόνου – λογαρικμικισ μείωςθσ μικροοργανιςμών κατά τθν αποςτείρωςθ 

Πλθκυςμόσ μικροβίων Χρόνοσ αποςτείρωςθσ Επιηϊντα βακτιρια 

106 1ο min 105 

105 2o min 104 

104 3o min 103 

3. Αντοχι μικροοργανιςμών ςτθν αποςτείρωςθ 

 Βακτιρια Ιοί 

Μικρι αντοχι Μθ ςπορογόνα βακτιρια 
(π.χ. ςαλμονζλλα) 

Αναπνευςτικοί ιοί  
(π.χ. γρίππθσ) 

Ενδιάμεςθ αντοχι Οξεάντοχα βακτιρια  
(π.χ. M.turberculosis) 

Εντεροϊοί 
(π.χ. πολιομυελίτιδασ) 

Υψθλι αντοχι Σπορογόνα βακτιρια  
(π.χ. κλωςτθρίδιο τετάνου) 

Ευλογιοιοί 
(π.χ. ευλογιά) 

*Οι μύκητες και τα πρωτόζωα δεν είναι περισσότερο ανθεκτικά από τα 

σπορογόνα μικρόβια και τους ιούς 

4. Το κλινικά αποδεκτό όριο αποςτείρωςθσ (λογαρικμικι μείωςθ) είναι log10-6, 

δθλαδι: 

 Σε 1.000.000 αποςτειρϊςεισ, θ μία επιτρζπεται να μθν είναι αποδεκτι ι  

 Από 1.000.000 ςπόρουσ, επιτρζπεται μόνο ζνασ να μθν καταςτραφεί 

5. Χρόνοι αποςτείρωςθσ 

Διαδικαςία Θερμοκραςία (οC) Διάρκεια κλιβανιςμοφ (min) 

Ξθροί κλίβανοι 
160 
170 
180 

120 
60 
30 

Υγροί κλίβανοι 
121 
126 
134 

15 
10 
3 
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ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ 

Ι. ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ ΜΕ ΑΣΜΟ 
Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

 Φυςικι διαδικαςία  Δεν αποςτειρϊνει ειδικά κερμο - ευαίςκθτα 
υλικά 

 Μεγάλο εφροσ υλικϊν  
 Μεγάλθ χωρθτικότθτα  
 Μικροί χρόνοι (κφκλοι) αποςτείρωςθσ   
 Φιλικό με το περιβάλλον και τον χρθςτι   
 Δεν αφινει τοξικά κατάλοιπα   
 Οικονομικι διαδικαςία   

ΙΙ. ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ ΜΕ ΕΣΟ GAS 
 Αποςτείρωςθ κερμοευαίςκθτων υλικϊν  Χρονοβόροι κφκλοι  
 Αρίςτθ ςυμβατότθτα με τα υλικά  Κόςτοσ 
 Άριςτθ μικροβιοκτόνο δράςθ  Επιβλαβζσ για το όηον 
  Δυνθτικά καρκινογόνο  
  Άοςμο, εφφλεκτο 
  Ωτοτοξικό, οφκαλμοτοξικό  
  Μικρόσ κάλαμοσ αποςτείρωςθσ  

ΙΙΙ. ΤΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΣΟΤ ΤΔΡΟΓΟΝΟΤ H2O2 (PLASMA) 
 Αςφαλισ για το περιβάλλον και το 

προςωπικό 
 Υλικά από κυτταρίνθ (χαρτί), ιματιςμόσ και 

υγρά υλικά δεν μποροφν να αποςτειρωκοφν 
 Δεν αφινει τοξικά υπολείμματα  Μικρόσ κάλαμοσ αποςτείρωςθσ 
 Κφκλοσ αποςτείρωςθσ 45-73 λεπτά και δεν 

απαιτεί χρόνο απαεριςμοφ 
 Ενδοςκόπια ι ιατρικζσ ςυςκευζσ με αυλοφσ 

>40cm ι διάμετρο <3mm δεν μποροφν να 
αποςτειρωκοφν μζχρι ςιμερα 

 Χρθςιμοποιείται για ευαίςκθτα ςτθ 
κερμοκραςία (<50οC) και τθν υγραςία 
αντικείμενα 

 Απαιτεί ςυνκετικά υλικά πακεταρίςματοσ 
(ρολά, ςακοφλεσ, χαρτί) και ειδικά δοχεία 
για τθν τοποκζτθςθ των υλικϊν προσ 
αποςτείρωςθ. 

 Απλι εγκατάςταςθ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ  
 Συμβατι με τισ περιςςότερεσ ιατρικζσ 

ςυςκευζσ 
 

 Απαιτεί μόνο παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ  

ΙV. ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ ΜΕ ΥΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ 
 Κατάλλθλο για κερμοευαίςκθτα υλικά  Τοξικι μζκοδοσ για το προςωπικό 
 Μεικτι χριςθ κλίβανου  
 Χαμθλό κόςτοσ λειτουργίασ   
 Αζριο εφκολα ανιχνεφςιμο  
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ΙΙ. Απολύμανςη 

Οριςμόσ: απολφμανςθ είναι θ διαδικαςία με τθν οποία επιτυγχάνεται θ εξάλειψθ ι μείωςθ 

≥3 log cfu (τουλάχιςτον κατά χίλιεσ φορζσ) των πακογόνων μικροοργανιςμϊν, με εξαίρεςθ 

τουσ ςαπόρουσ, από αντικείμενα ι επιφάνειεσ. Ικανοποιθτικό όριο κεωρείται θ μείωςθ των 

μικροοργανιςμϊν κατά 5 log ςε πζντε λεπτά για τα βακτιρια και κατά 4 log για τουσ ιοφσ. 

Μικροβιοκτόνα είναι χθμικζσ ουςίεσ οι οποίεσ καταςτρζφουν μικροοργανιςμοφσ ςε 

αντικείμενα ι επιφάνειεσ (απολυμαντικά) ι ςε ηϊντεσ οργανιςμοφσ (αντιςθπτικά). Ανάλογα 

με το είδοσ του μικροοργανιςμοφ ςτον οποίο δρουν ονομάηονται: Βακτθριοκτόνα 

(bactericide), Iοκτόνα (virucide ), Mυκθτοκτόνα (fugicide), Μυκοβακτθριοκτόνα 

(tuberculocide).  

 

 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΩΝ 

 
 

 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 

  

Φλώπιο Ιώδιο Αλογονούχα

Υπεποξείδιο 
ηου 

Υδπογόνου
Υπεποξικό οξύ

Ταζιενεπγά Ανιονικά οξζα QAC

Υψθλοφ 
Βακμοφ

• Καταςτροφι όλων των μικροοργανιςμϊν ςυμπεριλαμβανομζνων και 
ςπόρων

Ενδιάμεςου 
Βακμοφ

• Καταςτροφι M. Φυματίωςθσ, φυτικϊν μορφϊν μικροβίων, των 
περιςςότερων ιϊν και μυκιτων, αλλά όχι των ςπόρων

Χαμθλοφ 
Βακμοφ

• Καταςτροφι των περιςςότερων μικροβίων, μερικϊν ιϊν και 
μυκιτων, αλλά όχι πιο ανκεκτικϊν μικροοργανιςμϊν (M. 
Φυματίωςθσ) και ςπόρων
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Διαχωριςμόσ αντικειμζνων 

 

 

Νοςθλευτικι επαγρφπνθςθ: Για τθν επιτυχι διαχείριςθ του ιατροτεχνολογικοφ 

εξοπλιςμοφ ςχετικά με τθν απολφμανςθ ι / και αποςτείρωςι του κα πρζπει: 

 Ο προϊςτάμενοσ κάκε τμιματοσ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΝΛ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

του καταςκευαςτι που διζπονται από τθν ΕΝ 17664:2007 κα πρζπει να διακζτει 

γραπτζσ οδθγίεσ εργαςίασ για τθ διαδικαςία κακαριςμοφ, απολφμανςθσ ι/και 

αποςτείρωςθσ, ςυςκευαςίασ, αποκικευςθσ του ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ που 

ανικει ςτο τμιμα του.  

 Οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι, πρζπει να είναι «προςβάςιμεσ» ςε όλο το προςωπικό 

που χειρίηεται τον εξοπλιςμό  

Κρίςιμα

• Αυτά που 
ειςζρχονται 
απευκείασ ςτθν 
κυκλοφορία του 
αίματοσ ι ςε 
άςθπτεσ περιοχζσ 
του ςϊματοσ

•(π χ  χειρουργικά εργα-
λεία, εμφυτεφματα). 

Ημικρίςιμα

• Αυτά που ζρχονται 
ςε επαφι με 
βλεννογόνουσ

• (πχ εφκαμπτα ενδοςκό-
πια, λαρυγγοςκόπια, 
κυκλϊματα αναιςκθςίασ 
κλπ)

Μθ κρίςιμα

• Αυτά που ζρχονται 
ςε επαφι με άκικτο 
δζρμα

• (πχ περιχειρίδεσ πιεςό-
μετρων, θλεκτρόδια ΗΚΓ  
κλπ).
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Δείκτεσ - μάρτυρεσ πιςτοποίηςησ τησ αποςτείρωςησ 

Υπάρχουν οι εξισ δείκτεσ πιςτοποίθςθσ τθσ αποςτείρωςθσ: 

1. α. Πακζτο τεχνικοφ ελζγχου κλιβάνων ατμοφ μιασ χριςθσ τφπου Bowie – Dick 

1. β. Green card S/T Bowie – Dick Test. 

1. γ. Ηλεκτρονικό Σφςτθμα Ελζγχου Αποςτείρωςθσ για κλιβάνουσ ατμοφ 

Στουσ κλιβάνουσ ατμοφ ανιχνεφουν τθν παρουςία αζρα και οποιαδιποτε 

άλλθ βλάβθ ςτον κλίβανο. 

2. Μθχανικοί (κερμοδιάγραμμα, διάγραμμα ςτθν ταινία καταγραφισ του 

κλιβάνου). 

 

3. Χθμικοί δείκτεσ αποςτείρωςθσ ςε ταινίεσ: 

a) Δείκτεσ πολυπαραμετρικοί 

b) Δείκτεσ ολοκλθρωμζνοι. 

Υπάρχουν για κάκε μζκοδο αποςτείρωςθσ. 

4. Αυτοκόλλθτθ ταινία με χθμικό δείκτθ (ευαίςκθτο ςτισ κερμοκραςίεσ).. 

Χρθςιμοποιείται ςτθν ςυςκευαςία – πακετάριςμα των υλικών. Υπάρχουν για 

ξθρό και υγρό κλίβανο αποςτείρωςθσ. 

5. Βιολογικοί δείκτεσ. 

Βιολογικό μζςο ελζγχου τθσ αποςτείρωςθσ. Υπάρχουν για κάκε μζκοδο 

αποςτείρωςθσ. 

Χρηςιμοποιούμενοι δείκτεσ αποςτείρωςησ ανάλογα με την εφαρμογή ςτη 

διαδικαςία αποςτείρωςησ 

1. Ζλεγχοσ Κλιβάνου 
 Πακζτο Ελζγχου Bowie & Dick για Κλίβανο Ατμοφ 

 Πακζτο Ελζγχου Bowie & Dick Μιασ χριςθσ για Κλίβανο Ατμοφ 

 Φφλλο (card) Ελζγχου Bowie & Dick Μιασ χριςθσ για Κλίβανο Ατμοφ 

2. Ζλεγχοσ Ζκκεςθσ 
 Ταινία Δείκτθσ Ατμοφ 

 Ταινία Δείκτθσ Οξειδίου του Αικυλενίου 

 Ταινία Δείκτθσ Ξθρισ Θερμότθτασ 

3. Ζλεγχοσ Φορτίου 
 Βιολογικόσ Δείκτθσ Ελζγχου Ατμοφ 

 Βιολογικόσ Δείκτθσ Ελζγχου Οξειδίου του Αικυλενίου 

 Βιολογικόσ Δείκτθσ Άμεςθσ Ζνδειξθσ Ελζγχου Ατμοφ 

 Πακζτο Βιολογικοφ Δείκτθ Ελζγχου Ατμοφ 

 Πακζτο Βιολογικοφ Δείκτθ Άμεςθσ Ζνδειξθσ Ελζγχου Ατμοφ 
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 Πακζτο Ελζγχου Ατμοφ με Ολοκλθρωμζνο Χθμικό Δείκτθ 

 Πακζτο Ελζγχου Οξειδίου του Αικυλενίου με Ολοκλθρωμζνο Χθμικό Δείκτθ 

 Πακζτο Ελζγχου Ατμοφ με Βιολογικό και Ολοκλθρωμζνο Χθμικό Δείκτθ 

4. Ζλεγχοσ Πακζτου 
 Ολοκλθρωμζνοσ Χθμικόσ Δείκτθσ Ατμοφ 

 Ολοκλθρωμζνοσ Χθμικόσ Δείκτθσ Οξειδίου του Αικυλενίου 

 Ενιςχυμζνοσ Χθμικόσ Δείκτθσ Ατμοφ ςε Λωρίδα 

 Χθμικόσ Δείκτθσ Ατμοφ ςε Λωρίδα 

 Χθμικόσ Δείκτθσ Οξειδίου του Αικυλενίου ςε Λωρίδα 

 Ενιςχυμζνοσ Χθμικόσ Δείκτθσ Οξειδίου του Αικυλενίου ςε Λωρίδα 

 Χθμικόσ Δείκτθσ Ατμοφ Πολλαπλϊν Παραμζτρων 

5. Σιρθςθ Αρχείου 
 Ετικζτεσ Χθμικοφ Δείκτθ Ατμοφ 

 Ετικζτεσ Χθμικοφ Δείκτθ Ατμοφ / Οξειδίου του Αικυλενίου 

 Ετικζτεσ Χθμικοφ Δείκτθ Ξθρισ Θερμότθτασ 

 Κάρτα Καταγραφισ Φορτίου με Χθμικό Δείκτθ 

 Κάρτα Καταγραφισ με Χθμικό Δείκτθ Οξειδίου του Αικυλενίου 

Αλυςίδα τησ Ολικήσ Διαςφάλιςησ Αποςτείρωςησ 
Η διαδικαςία τθσ Ολικισ Διαςφάλιςθσ τθσ Αποςτείρωςθσ εξαςφαλίηει ότι τα υλικά και 

εργαλεία προσ αποςτείρωςθ κα γίνουν αςφαλι και ςτείρα μικροοργανιςμϊν, ϊςτε  να 

χρθςιμοποιθκοφν ςτον αςκενι. 

 

χιμα 1 Η αλυςίδα τθσ Ολικισ Διαςφάλιςθσ Αποςτείρωςθσ 

1. Ζλεγχοσ 
Μθχανθμάτων

2. Ζλεγχοσ 
Ζκκεςθσ

3. Ζλεγχοσ 
Φορτίου

4. Ζλεγχοσ 
Πακζτου

5. Διατιρθςθ 
Αρχείου

Η αλυςίδα Ολικισ 
Διαςφάλιςθσ 

Αποςτείρωςθσ 
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Παρακολοφκθςθ 

με ζλεγχο ζκκεςθσ 

και πακζτου 

Παρακολοφκθςθ 

με ζλεγχο φορτίου 

και ζκκεςθσ 

Χρήςη των δεικτών ςτη διαδικαςία τησ Αποςτείρωςησ 

 

 

 

 
 

 Παρακολούθηςη 
Διαδικαςίασ 

υχνότητα Δείκτεσ 

1 Ζλεγχοσ Κλιβάνου 
Οι κλίβανοι Ατμοφ για πορϊδθ 
φορτία ελζγχονται κακθμερινά για 
να διαπιςτωκεί θ ικανοποιθτικι 
απομάκρυνςθ του αζρα, επομζνωσ 
και θ επαρκισ διείςδυςθ του ατμοφ 

Κάκε μζρα, ςε άδειο 
κλίβανο 

Πακζτα και φφλλα ελζγχου 
κλιβάνων Αποςτείρωςθσ Bowie- 
Dick 

2 Ζλεγχοσ Ζκκεςθσ 

Τα πακζτα ελζγχονται με εξωτερικά 
ορατοφσ χθμικοφσ δείκτεσ που 
επιτρζπουν τθ διάκριςθ των 
αποςτειρωμζνων υλικϊν από τα μθ 
αποςτειρωμζνα. 

Κάκε πακζτο Δείκτεσ  ελζγχου τθσ 
διαδικαςίασ (ταινίεσ δεικτϊν, 
λωρίδεσ δεικτϊν ι ρολό 
δεικτϊν) 

3 Ζλεγχοσ Φορτίου  

Τα φορτία μποροφν να ελζγχονται 
και να δίνονται για χριςθ με βάςθ 
το  αποτζλεςμα ενόσ δείκτθ 
(βιολογικοφ ι χθμικοφ) που μπορεί 
να ζχει τοποκετθκεί ςε ζνα ζτοιμο 
πακζτο ελζγχου ι ςε ζνα που κα 
φτιάξετε εςείσ.  

Κάκε φορτίο Βιολογικοί δείκτεσ, χθμικοί 
δείκτεσ, ζτοιμα πακζτα χθμικϊν 
και βιολογικϊν δεικτϊν 

4 Ζλεγχοσ Πακζτου 
Τα πακζτα ελζγχονται και 
χρθςιμοποιοφνται με βάςθ τθν 
ζνδειξθ ενόσ χθμικοφ δείκτθ μζςα 
ςε κάκε πακζτο 

Κάκε πακζτο Χθμικοί δείκτεσ, χθμικοί δείκτεσ 
πολλαπλϊν παραμζτρων και 
ολοκλθρωμζνοι δείκτεσ 

5 Διατιρθςθ Αρχείου 

Το αποτζλεςμα του ελζγχου τθσ 
διαδικαςίασ αποςτείρωςθσ πρζπει 
να καταγράφεται για εφκολθ 
ανεφρεςθ του υλικοφ 

Ετικζτα ςε κάκε 
πακζτο 

Κάρτεσ καταγραφισ φορτίου, 
ετικζτεσ φορτίου. Ντοςιζ και 
θμερολόγια τιρθςθσ αρχείου 
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Διαδικαςία  Αποςτείρωςθσ 

 
  

• Ενζργεια: Με ηεςτό ι κρφο νερό (πλιρωσ απιονιςμζνο) - ςε κερμοκραςία 40ο-60οC για
5 min, με προϊόν κακαριςμοφ (προτεινόμενο) ουδζτερου PH ι αλκαλικά προϊόντα. Επιλογι
κακαριςμοφ ανάλογα με το υλικό και τισ ιδιότθτεσ των εργαλείων.

• Αιτιολόγθςθ: Είναι ςθμαντικό να μθν μείνουν αίμα, ιςτοί, ρφποι ςτα εργαλεία που
οδθγοφν ςταδιακά ςε διάβρωςθ, ςκουριά και καταςτροφι των εργαλείων

• Ενζργεια: Είναι απαραίτθτο το ςτζγνωμα των εργαλείων, είτε ςε ςυςκευι πλφςθσ
(πλυντιριο εργαλείων), είτε με άλλα κατάλλθλα μζςα.

• Αιτιολόγθςθ: Διαςφαλίηονται ικανοποιθτικά αποτελζςματα και το υλικό από το οποίο
αποτελοφνται τα εργαλεία παραμζνει ανζπαφο ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό.

• Ενζργεια: Η ςυντιρθςθ και θ φροντίδα περιλαμβάνει τθν ςτοχευμζνθ εφαρμογι
λιπαντικοφ υγροφ ςτουσ ςυνδζςμουσ, ςτισ αρκρϊςεισ κ.α. των εργαλείων.

• Αιτιολόγθςθ: Αποτρζπεται θ τριβι των μετάλλων και παρζχεται προλθπτικι προςταςία
ζναντι τθσ διάβρωςισ τουσ.

• Ενζργεια: Κάκε υλικό τοποκετείται ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
του καταςκευαςτι για να αποςτειρωκεί.

• Αιτιολόγθςθ: Επιτυγχάνεται προςταςία του υλικοφ. Εργαλεία και υλικά κα
παραμείνουν άκικτα και ςτείρα μικροοργανιςμών για να χρθςιμοποιθκοφν με αςφάλεια από
το υγειονομικό προςωπικό ςτον αςκενι.

• Ενζργεια: Ο ςκοπόσ τθσ αποςτείρωςθσ εντόσ των Νοςοκομείων είναι να ελαχιςτοποιεί
τον κίνδυνο μετάδοςθσ οποιουδιποτε μικροοργανιςμοφ ςτον αςκενι. Για να κεωριςουμε
ότι ζνα αντικείμενο ζχει αποςτειρωκεί πρζπει θ κεωρθτικι πικανότθτα φπαρξθσ ενόσ
βιϊςιμου μικροοργανιςμοφ να είναι < ι = με 1/106. (ΕΝ 556-1)

• Αιτιολόγθςθ: Διαςφάλιςθ ςτειρότθτασ υλικών & φπαρξθ δυνατότθτασ
ιχνθλαςιμότθτασ.

• Ενζργεια: Η μεταφορά των αποςτειρωμζνων υλικϊν, πακζτων πρζπει να γίνεται ςε
ειδικά κλειςτά τροχιλατα ι κυτία αποκλειςτικά για μεταφορά αποςτειρωμζνων.

• Αιτιολόγθςθ: Ο τρόποσ και το μζςο μεταφοράσ επθρεάηει τθν αςφάλεια και το χρόνο
διατιρθςθσ του υλικοφ ωσ αποςτειρωμζνου.

• Ενζργεια: Σοποκζτθςθ των αποςτειρωμζνων αντικειμζνων ςε κατάλλθλα κλειςτά ι
ανοικτά ντουλάπια (κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ). Σα ράφια πρζπει να απζχουν 20 cm από
οροφι, 45cm από πάτωμα & 5cm από τοίχουσ. Μακρία από πθγζσ νεροφ, παράκυρα,
πόρτεσ και εκτεκειμζνουσ ςωλινεσ. Θερμοκραςία χϊρου <22οC και υγραςία 30-60%.

• Αιτιολόγθςθ: Ο χρόνοσ διατιρθςθσ των υλικών αποςτειρωμζνων εξαρτάται από τα
υλικά ςυςκευαςίασ και τθν αποκικευςθ.

• Ενζργεια: Όλα τα υλικά πριν διατεκοφν ςε χριςθ πρζπει να ελζγχονται. Ελζγχεται
εξωτερικά το πακζτο-ςυςκευαςία για ςχιςίματα, άνοιγμα ςυςκευαςίασ κ.ά. και εςωτερικά ο
χθμικόσ δείκτθσ πιςτοποίθςθσ τθσ αποςτείρωςθσ.

• Αιτιολόγθςθ: Διαςφάλιςθ ότι το υλικό που κα χρθςιμοποιεικεί ςτον αςκενι είναι
αςφαλζσ και ςτειρο μικροοργανιςμών.
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