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  ٥از١

  
  ف:تعارِي

): گاز طبي آغشته به وازلين  است كه در مصارف پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد.جهت  C=  گاز وازلينه (كالس خطر -
  پانسمان مستقيم زخم هاي مزمن ، خشك و زخم هاي سوختگي و زخم هاي بستر به صورت عمومي

ها از محل ): گاز هيدروفيلي با قابليت جذب آب، براي جذب خون و محلول  Bگاز طبي دندان پزشكي(كالس خطر =  -
  جراحت مورد استفاده قرار گيرد.

): گاز استريل با قابليت جذب آب باال جهت جذب خون و پساب هاي خوني بر روي Bگاز طبي استريل (كالس خطر=  -
  زخم هاي سطحي

  ): براي جذب  خون و پساب هاي خوني، آغشته كردن سطح زخم به  Bگاز طبي غير استريل( ساده) (كالس خطر =  -
    زخم گاز استريل قرار داده شده بر روي استريل بر روي  غير با گاز استريل، قرار دادن گازهمراه د ضدعفوني كننده موا

  به منظور پانسمان
  * گازهاي طبي ساده نبايد براي زخم هاي داخلي بدن استفاده گردد

ي خوني، آغشته كردن سطح زخم به ): براي جذب  خون و پساب ها Bگاز طبي غير استريل( نخ دار) (كالس خطر =  -
        مواد ضدعفوني كننده با گاز استريل، قرار دادن گاز استريل بر روي زخم به منظور پانسمان، استفاده از گاز نخ دار 

  جراحي عمل در زمان انجام
  . خليبراي كنترل خونريزي، جذب خون و ترشحات خوني در جراحي هاي باز دا):  Bالنگ گاز(كالس خطر =  -
  

  برد:ردامنه كا
  توليد كنندگان و واردكنندگان انواع گازهاي پزشكي الزامي مي باشد.تمام  اين ضابطه برايرعايت 

  
  ط عمومی:شراي

  **  كليه گازها بايد به صورت استريل مورد مصرف قرار گيرند.
     از حداكثر پنج سال و تاريخ انقضاء** تاريخ انقضاء گازهاي طبي غيراستريل ساده و نخ دار، گاز دندانپزشكي و النگ گ

  ( ارائه مدارك و مستندات الزم درخصوص صحه گذاري طول عمر محصول)گاز استريل حداكثر سه سال اعالم گردد.
كل اداره  طبق ضابطه برچسب گذاري ** روش استريل بر روي بسته بندي گازهاي استريل به صورت مشخص و شفاف

  تجهيزات پزشكي ذكر گردد. 
                    ) و Medical* ارائه مستندات الزم مبني بر نفوذپذيري گاز اتيلن اكسايد در مورد كاغذهاي مديكال(*

  بسته بندي هاي مجاز كه در بسته بندي گاز مورد استفاده قرار گرفته اند. ساير
  ر صورت گيرد.** صحه گذاري استريل ، مي بايست براي هر بچ استريل توسط آزمايشگاه هاي معتب

پد به  10** براي گازهاي استريل وجود انبار شاهد با شرايط كنترل شده در محل كارخانه الزامي است (از هر بچ حداقل 
  صورت شاهد در انبار نگهداري گردد)

     ** نگهداري نمونه شاهد و نتايج كنترل كيفي آن ها تا زمان تاريخ انقضا محصول (ارائه روال عملياتي مدون جهت 
  كنترل كيفي نمونه هاي مذكور)

       ** سفيدگري كليه گازها مي بايست با روش هاي مورد تاييد اداره كل و با استفاده از موارد مورد تاييد صورت پذيرد
  به عنوان مثال استفاده از مواد ضد كف و يا دترجنت هاي حاوي مواد ضدكف مجاز نمي باشد.

از وازلين با گريد بهداشتي استفاده شود. مدارك مربوط به پزشكي بودن وازلين بايد  ** در گازهاي وازلينه مي بايست
  توسط توليدكننده ارائه گردد.

  ** براي استريل گاز وازلينه استفاده از گاز اتيلن اكسايد مجاز نبوده و ساير روش ها بايستي به تاييديه اين اداره كل برسد.
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  ٥از٢

  
  آزمون ميكروبي اعالم گردند:** موارد ذيل مي بايست در گزارش 

 آن  Lot Noتعداد كاال و  -1

  ميكروبياعالم نوع استاندارد به كار برده جهت آزمون  -2
** جهت كنترل وضعيت محصوالت استريل، شركت موظف است  هر سه ماه يكبار قبل از ارسال محصوالت براي استريل، 

تندات مربوطه مي بايست در سوابق شركت نگهداري مسمحصوالت غيراستريل انجام دهد.  بر رويآزمون ميكروبي را 
  شوند. (طبق تبصره شرايط محيطي)

ايد استريل مي گردند، الزامي است(مطابق با ** آزمون اتيلن اكسايد باقي مانده در مورد گازهايي كه با استفاده از اتيلن اكس
  روز باشد. 3يست حداكثر فاصله زماني استريل تا زمان انجام آزمون مي با )ISO10993-7استاندارد 

            ** كليه توليدكنندگان گازهاي طبي جهت صدور و تمديد پروانه ساخت ملزم به ارائه پروانه استاندارد اجباري 
                     ه استاندارد اجباريمعتبر مي باشند. توليد كنندگان گازهاي وازلينه ملزم به ارائه پروان ISIRI 3061شماره 
  مي باشند.از سازمان ملي استاندارد معتبر   ISIRI 11032شماره 

  كاال به صورت مكانيزه انجام پذيرد.و بسته بندي ** پيشنهاد مي گردد توليد 
  

  طی:شرايط محي
 هزار براي توليد كليه گازها ( فضاي تا كردن و بسته بندي ) 100حداقلبا كالس كلين روم  -

 تيكل سنجي و صحه گذاري كلين روم، نتايج مربوط به كشت ميكروبي محيط توليد)پارپايش ساالنه محيط كلين روم( -

اشت فردي پرسنل شاغل و هم چنين نحوه سفيد گري، تكميل و تبصره: شرايط محيط كار و رعايت نظافت محيط كار و بهد
          بسته بندي محصول بايد به گونه اي باشد كه براي كاالهاي غيراستريل ارائه شده به بازار (يا انرژي اتمي) 

 مي باشد.  CFU 500حداكثر آلودگي 
براي سالن برش و بافندگي  GMPلزامات سالن برش و بافندگي مي بايست خارج از محيط كلين روم باشد. رعايت ا -

 ضروري است.

آماده جهت ارسال  -استريل شده -تفكيك كامل كاالها در انبار (وضعيت كليه كاالها در انبار مشخص باشد(ضايعاتي -
 براي استريل و ...)) 

تقيما در محصول نهايي كنترل شرايط انبارداري و اطمينان از ورود مواد اوليه تميز به خط توليد(مواد اوليه اي كه مس -
مورد استفاده قرار مي گيرند از بسته بندي دو اليه برخوردار باشند و مواد اوليه اي كه در ابتدا، عملياتي روي آن ها 
انجام مي گيرد (مثل پارچه خام) و يا براي فرآوري محصول مورد استفاده قرار مي گيرند (نظير مواد شيميايي) از اين 

  شند. )قاعده مستثني مي با
 براي كليه بخش هاي غيركلين روم نظير سالن سفيدگري الزامي است. GMPرعايت الزامات  -

برون سپاري هركدام از فرآيند هاي توليد( استريل، سفيدگري و ..)بالمانع مي باشد مشروط بر اينكه ماده اوليه و  -
ين اداره كل ارائه گرديده است محصول توليدي مذكور از نظر كيفي با جدول مشخصات محصول نهايي كه توسط ا

)، مطابقت داشته باشد. كليه فرآيندهاي برون سپاري شده مي بايست   تحت كنترل شركت توليدكننده بوده 1(پيوست 
 و در صورت صالحديد اداره كل تجهيزات پزشكي، بايد امكان بازديد از محل مذكور وجود داشته باشد. 

له تغيير در مواد اوليه، تغيير در شركت هاي تامين كننده خدمات و ... بايستي هرگونه تغيير در فرآيند توليد از جم -
 بالفاصله به اطالع اين اداره كل رسيده و مستندات الزم در فايل فني محصول اصالح گردد.
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  ٥از٣

  
  
  
  
  
  

  1پيوست 
  جدول مشخصات محصول نهايي
  ويژه گازهاي طبي تار و پودي
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  ٥از٤

  يفرد آيتم ها معيار هاي پذيرش
  1 جنس صد در صد از الياف پنبه

  2 بو فاقد بوي نامطبوع در حالت خشك و خيس
  3 خار و خاشاك ، لكه ، آلودگي و هرگونه جسم خارجيعاري از خار و خاشاك

  4 زمان جذب ثانيه 5حداكثر 
  5  مواد محلول در آب درصد 5/0حداكثر 
  6  مواد محلول در اتر درصد 5/0حداكثر 
  7  خاكستر صددر 5/0حداكثر 
  8  رطوبت بازيافتي مجاز درصد 8حداكثر 

  9  واكنش در مقابل نور ماوراء بنفش عدم ظاهر شدن رنگ آبي در گاز
  10  مواد اصالح كننده رنگ فاقد مواد مذكور

  11  مواد سطح فعال ميلي متر 5/1حداكثر 
6<PH<8 PH   12 

  13  مواد نشاسته اي  فاقد مواد مذكور
حرارت ( عدم تغيير در مقاومت كششي باند و گاز در طول و مقاوم در برابر 

 عرض)

  14  مقاومت در برابر حرارت

  ال 8گاز معمولي: حداقل 
  ال 2النگ گاز: حداقل 
  گاز وازلينه: يك ال

  8گاز دندانپزشكي: حداقل 

  15  تعداد ال

  %) -5(حد رواداري:  5*5،  5/7*5/7،  10*10گاز استريل: 
  %) -10(حد رواداري:  5*5،  5/7*5/7،  10*10گاز غيراستريل:  

  %) -5النگ گاز: مقدار اظهار شده  (حد رواداري: 
  ميلي متر 5دستگيره النگ گاز: عرض: حداقل 

  سانتي متر 20طول يك ال: حداقل                        
 %) -5گاز وازلينه:  مقدار اظهار شده  (حد رواداري: 

  16  هر اليه پد گازابعاد 

  نحوه دوخت / تا خوردن در محصول نهاييهرگونه نخ تار و پود آزاد و مشاهده م وجود عد
  گاز طبي و النگ گاز 

17  

 اتصال به قسمت داخلي گاز -

 رنگي باشد -

 نظير الكل و آب آبيثبات رنگ در محيط  -

 تك رشته اي يا چند رشته اي -

 X-Ray سولفات باريم يا مواد مناسب و قابل تشخيص توسط %50 -% 55 يحاو -

 عاري از پرز  -

 عدم مشاهده شكستگي در آن -

  18  نخ باريم
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  ٥از٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 درجه (شرايط مشابه استريل در اتوكالو) 150برابر حرارت تا مقاوم در  -

 گاز به صورتي كه تمام طول آن را بپوشاند متناسب با طول -

 ميلي متر 5/0پهناي نخ: حداقل  -

گاز طبي و النگ گاز براي مصارف اتاق عمل مي بايست داراي نخ باريم  •
 (قابل تشخيص) باشند.

 تناسب ابعاد بسته بندي با تعداد وابعاد كاال -

 بايد تكي بسته بندي شود  استريلگاز  -

ي براي مصارف اتاق عمل طبق اظهار روي بسته بندگازطبي نخ دار و النگ گاز   -
 مي تواند چندتايي بسته بندي شده و استريل شوند.

پروف(مقاوم به عبور چربي) بين پدها در بسته بندي گازهاي  قرار دادن كاغذ گريس -
 وازلينه چندتايي و نيز تك پدي

 در بسته بندي چند تايي گاز وازلينه، قوطي بايد با فويل آلومينيومي ايزوله شود  -
 ( استفاده از چسب لنت برق و يا پالستيك براي ايزوله كردن قوطي مجاز نمي باشد.)

كه استريل بودن  ه پس از بسته بندي مي بايستي استريل گردند به نحويگازهاي وازلين -
 د.نرا تا اتمام تاريخ انقضاء حفظ نماي

  19  بسته بندي

  20  درصد جرمي وازلين  %80% تا 70 -
  21  رنگ وازلين  سفيد تا كرمي رنگ -
  22  پارچه استفاده شده در گاز وازلينه  بايد بدون سرنخ و كناربافته باشد -
 انگليسي باشند 30و حداكثر  20استفاده شده حداقل نمره نخ  -
فقط در محصوالتي كه به صورت وزني ارائه مي  30توليدكننده از نمره نخ باالتر از  -

  گردد، مي تواند استفاده شود.

  23  نمره نخ


