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يظایلی َعتىذ کٍ بٍ مىظًر داريرظاوی SUD (Single use devices  )ملسيمات ي تجُیسات پسشکی یک بار مصرف 

بٍ بیمار ، تشخیص ي یا کمک در معیر بُبًدی بیمار بٍ کار گرفتٍ می شًد ي َر یک ياحذ بعتٍ بىذی آن صرفا جُت 

 : یک بار اظتفادٌ فقط برای یک بیمار می باشذ ي بؼذ از مصرف بایذ دير اوذاختٍ شًوذ فُرظت آوُا ػبارتىذ از 

 

اوًاع سروگ ي سرسًزن، آوژیًکت، ست سرم،  :ي تجُیسات پسشکی یکبار مصرف اظتریل فُرظت ملسيمات -1

ست ذًن ، سٍ راَی، تیغ تیستًری، اوًاع تیًب ، سًوس ي کاتتر ، کیسٍ ازرار، الثسٍ، زستکش، اوًاع ود جراحی، 

 ایريی، لًلٍ تراشٍ، َپاریه الک ، اوًاع پاوسمان ، پمپ تسریق ، گاز ، تاوس ، چسة 

،  الثسٍ، زیراوساز، زستکش، ماسک ، کاير: ظت ملسيمات ي تجُیسات پسشکی یکبار مصرف غیر اظتریلفُر -2

 چست لیس، پىثٍ 

  :ملسيمات ي تجُیسات پسشکی یکبار مصرف بٍ وکات ریل تًجٍ فرماییذَىگام اظتفادٌ از 

 .تاشسيجًز عالمت زیر ريی ملسيمات ي تجُیسات پسشکی وشاوٍ یکثار مصرف تًزن می  1-2

 
 .ستریل تیش از یکثار استفازٌ وشًوسيسایل یکثار مصرف استریل ي غیر ا 2-2

شسگی گی ي سًراخزیسي اگر زچار آسیة تررسی شًزقثل از تازکرزن تٍ زقت يسایل یکثار مصرف استریل  2-3

 .استفازٌ وشًزتًز 

 .شًوسيسایل یکثار مصرف استریل تالفاصلٍ قثل از مصرف تاز  2-4

شًز ای ذارج تٍ گًوٍشًوس ي محتًی تستٍ تىسی يسایل یکثار مصرف استریل را تا پس الکل ضسعفًوی تستٍ 2-5

 .کٍ استریلیتی آن را از تیه وريز

 .ی تیش از یک تیمار تٍ کار ترزٌ وشًزرارگس يسایل یکثار مصرف استریل بٌ   2-6

آلًزگی یا ذراب شسن يسیلٍ  از استریل کرزن ي تستٍ تىسی مجسز يسایل یکثارمصرف تعلت امکان اوتقال 2-7

 .ذًززاری شًز

یا کیسٍ َای  (Safety Box)تعس از َرتار استفازٌ، تاقیماوسٌ يسایل یکثار مصرف زر ظريف ذاص  2-8

ذسمات عمًمی تا شکر تارید ي وام ترش ظريف ي کیسٍ َا را جمع ریرتٍ شًوس تا ( زرز روگ)مرصًص 

 .آيری ي معسيم ومایس

یکثارمصرف تعلت امکان اوتقال آلًزگی یا ذراب شسن پسشکی وسی مجسز يسایل از استریل کرزن ي تستٍ ب  2-9

 .ذًززاری شًزاکیسا يسیلٍ 
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یا کیسٍ َای  (Safety Box)تعس از َرتار استفازٌ، تاقیماوسٌ يسایل یکثار مصرف زر ظريف ذاص  2-10

َا را جمع ذسمات عمًمی تا شکر تارید ي وام ترش ظريف ي کیسٍ ریرتٍ شًوس تا ( زرز روگ)مرصًص 

 .زنآيری ي معسيم ومای

می  شیلطثق جسيل  "تؼًیض يظایل ي تجُیسات پسشکیدظتًرالؼمل کلی جُت تاریخ  " 2-11

  . است اجرایی ، زمان ترتغییر مثىی معالج پسشک زستًر زرصًرت از مًارز، الزم تٍ شکر است زرَرکسام تاشس

 مذت يظیلٍػىًان 

 آوصیًکت
 ظاػت یکبار  72َر 

 (زيدتر تؼًیض شًد... اوذیکاظیًن فلبیت، درد، قرمسی، وشتی يدرصًرت )

 ظت ظرم
 ظاػت یکبار  24َر  

 (بؼذ از دریافت فرآيردٌ َای چربی ي آمیىًاظیذی با َر فرآيردٌ تؼًیض شًد)

 میکريظت

 ظاػت یکبار 72َر 
 (ظاػت یکبار 24َر  NICUبخش َای )

 (بالفاصلٍ دير اوذاختٍ شًددرماوی ي شیمی  Hyper alimentationپط از )

 بٍ ازاء َر تراوعفیًشن ظت خًن

 ظاػت یکبار 24َر  (تسریقی يشعتشً ) باتل ظرم 

 کات داين
 َر یک ماٌ

 (درصًرت اوذیکاظیًن زيدتر تؼًیض شًد) 

 ظاػت یکبار، یا در صًرت تؼًیض يیال 6 -12َر  ظت تجًیس پريپًفًل

 ظًوذ مؼذٌ
 در صًرت اوذیکاظیًن بالیىی 

 (شًد  OGTبٍ مذت طًالوی دارد بُتر اض تبذیل بٍ  NGTتًصیٍ شذٌ اگر بیمار ویاز بٍ )

 د ادارای داخلیظًن
ريز 14حذاکثر ...(ػفًوت، اوعذاد ي)در صًرت اوذیکاظیًن بالیىی   

.د ادراری اوجام شًدت کاری حذاقل یکبار مراقبت از ظًندر َر شیف: تًجٍ  

 ظاػت یکبار 48َر  د فًلی اکعتروالظًن

 کیعٍ ادراری
 ( آلًدگی ، پارگی ) زمان تؼًیض ظًوذ ادراری ي درصًرت اوذیکاظیًن بالیىی 

 ريز 3حذاکثر 

 ...(ػفًوت ، اوعذاد ي ) در صًرت اوذیکاظیًن بالیىی  کاتتر يریذ مرکسی

 پاوعمان کاتتر يریذ مرکسی
ريز یکبار درصًرت آلًدگی ، خیط  7یکبار، پًشش شفاف اظتریل َر ظاػت  24پًشش گازی اظتریل َر 

 .یا شل شذن بایذ در اظرع يقت تؼًیض گردد

 تیًب اوذيتراکیال
 در صًرت اوذیکاظیًن بالیىی

 (ريز بعتٍ بٍ شرایط اقذام جُت تراکیاظتًمی اوجام شًد 14تا  7پط از )

 اختصاصی برای َر بیمار ي تؼًیض ريزاوٍ تیًب ظاکشه

 یکبار مصرف کاتتر ظاکشه

 اختصاصی برای َر بیمار ي در صًرت اوذیکاظیًن کاتتر اکعیصن

 لًلٍ خرطًمی يوتیالتًر
ريز ي یا براظاض دظتًرالؼمل  5حذاکثر ( اختصاصی برای َر بیمار)در صًرت آْيدگی یا کارکرد مؼیًب 

 کارخاوٍ ظازوذٌ

HEM فیلتر 
(heat moisture exchanger ) 

 (اختصاصی برای َر بیمار)ظاػت یکبار 96َر 
 ي یا بر اظاض دظتًرالؼمل کارخاوٍ ظازوذٌ

 ظاػت یکبار 24َر  چعت لیذ

 با تسریق َر داري ظروگ متصل بٍ پمپ اوفًزیًن

 در پایان َر شیفت کاری ظروگ گاياش

ريز مؼذم گردد 5پط از پر شذن ظٍ چُارم آن ي یا  ظیفتی باکط  
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