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مراحل شستشوي کاست بازدمی مطابق نـمـودار    
در ادامه جزئیات هر مرحله از شستشو شرح .  مقابل است

 .داده شده است
کاست بازدمی را به دو روش می توان شستشـو   
  Washer Disinfectorاز دسـتـگـاه           1در روش .  داد

دستگاه شـسـتـشـو بـایـد بـر اسـاس                 . استفاده می شود
در روش دوم     .  کـنـد  کار EN-ISO-15883-1استاندارد 

شستشو بااستفاده از ماده ضدعفونی و بصـورت دسـتـی      
توصیه می شود کاست بازدمی با دستگاه . انجام می شود

 .شستشوي اتوماتیک شسته شود
کاست بازدمی قابل استریل شدن در اتـوکـالو      
از آنجا که این وسیله، غیر تهاجمی است، استریل .  است

استریل کردن . کردن کاست در اتوکالو ضرورت ندارد
کاست بازدمی در اتوکالو، از عمر کاست می کاهـد و    

 .به عنوان روش شستشو پیشنهاد نمی گردد
 جداسازي -1 

 .ونتیالتور را خاموش کنید •
 .اتصاالت برق و گازهاي طبی را جداکنید •
وسایل جانبی متصل به ونتیالتور را نیز خامـوش   •

 .کرده و آنها را از ونتیالتور جدا کنید
مراحل جداسازي کاست بـازدمـی را مـطـابـق           •

 .تصویر مقابل، به شرح زیر انجام دهید
 Patientدسته قفل کننده را به باال فشار داده و    •

Unit را به سمت بیرون بکشید. 
دکمه روي کاست را فشار داده و کاست را بـه   •

 .سمت باال حرکت دهید
کاست آزاد شده است می توانیـد کـاسـت را         •

 .خارج کنید
پس از جداسازي کـاسـت بـازدمـی،         :    هشدار ∗

از تمـاس بـا     .  دقت کنید مایعات وارد آن نشود
 .قسمتهاي الکترونیکی خودداري نمایید

 تمیز کاري -2 

پارچه بدون پرزي تهیه کرده و آن را به محلول  •
 .آب و صابون آغشته نمایید

آب اضافی پارچه را گرفته وکاست بازدمـی را     •
 .کامال تمیز نمایید

 
 

 آبکشی -3

اگر بـراي ضـد عـفـونـی از دسـتـگـاه                 : توجه ∗
شستشوي اتوماتیک استفاده می کنید و دستگاه 
شستشوي شما مجهز به مرحله آبکشی قـبـل از     
ضد عفونی می باشد، نیاز به انجام این مـرحلـه     

 .ندارید
 . کاست بازدمی را با آب کامال آبکشی نمایید •

 .)باشد C35°دماي آب بایدکمتر از  (  
 .دقت کنید آب به تمام قسمتهاي کاست برسد •
آبکشی کاست بالفاصله بعد از استفاده، تـاثـیـر     ∗

زیادي در رفع آلودگی و کاهش انتقال غفونت 
 .بین بیماران دارد
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 95الـی     85دماي ضدعفونی باید بین  ∗
 .درجه سلسیوس باشد

لـیـتـر بـر        10فلوي آب نباید بیش از  ∗
 .دقیقه باشد

کاست بازدمی را مطابق شکل باال با قرار دادن قطعه اي در زیر آن، به پهلو و به صورت شـیـب دار در          •
دقت کنید که کانکتور الکتـریـکـی    . کف سبد دستگاه قرار داده و لوله آب دستگاه را به آن متصل کنید

 .به سمت باال باشد)  1فلش ( دستگاه 
 .با انتخاب برنامه مناسب، دستگاه را راه اندازي نمایید •
 .کنترل کنید آب براحتی درون کاست بازدمی در جریان باشد •

کاست بازدمی را در یک محلول ضـدعـفـونـی      •
 .کامال غوطه ور سازید

 :محلولهاي ضد عفونی مجاز عبارتند از ∗
 %70اتیل الکل یا ایزوپروپیل الکل  −
− Neodisher Mediclean forte 
− Hexanios G+R 
− Aniosyme DD1 
− Gigazyme Plus 
− Anioxide 1000 

در مورد هر محلول ضد عفونی، طبق رویه ارائه  ∗
. شده توسط شرکت سازنده محلول اقدام نمایید

در غیر این صورت ممکن است کاست بازدمی 
 .آسیب ببیند

کاست را از محلول ضد عفونی خارج کـرده و     •
با دقت با آب آبـکـشـی کـنـیـد تـا مـحـلـول                 

 .ضدعفونی کامال پاك شود
چـپ و    (  کاست را با احتیاط به در همه جهات  •

کـاسـت را     .  تکان دهـیـد    )  راست، باال و پایین
وارونه کرده و دوباره آن را در هـمـه جـهـات       

. این کار را با دقت انـجـام دهـیـد        .  تکان دهید
 .کاست نسبت به ضربه حساس است

 7تا  5مراحل آبکشی و تکان دادن کاست را  •
 .مرتبه تکرار نمایید 

باقیمانده مواد معدنی محلولهاي شستشو روي کاست، می تواند باعث کاهـش کـارایـی کـاسـت          :    توجه ∗
این مواد می توانند باعث بروز نشتی در دستگاه یا فشار اضافی روي اجزاء تشکیـل دهـنـده      .  بازدمی شوند
حتی ممکن است اثراتی روي بیمار داشته باشد یا باعث ایجاد رسوب روي کانـکـتـورهـاي     .  کاست شوند

از این رو الزم است مراحل آبکشی کاست بازدمی بطور کامل و با دقت .  قسمت الکترونیکی دستگاه شود
 .تایید نخواهد شد Pre-Use Checkدر غیر این صورت تست . انجام شود

اگر برنامه دستگاه سشتشو شامل مرحله خشـک   ∗
 .کن نیز می باشد نیاز به انجام این مرحله نیست

 Pre-Useاگر کاست کامال خشـک نـبـاشـد          ∗
check       در ایـن صـورت       .  تایید نخـواهـد شـد

 .دستگاه مجاز به استفاده نیست
 

روشهاي مختلفی براي خشـک کـردن وجـود         
 :دارد

در صورت در دسترس بودن دستگاه کـابـیـنـت      •
خشک کن، کاست را بصورت شکل مقابل در 

 .دستگاه قرار دهید
 22براي عملکرد بهتر، می توانید شیلنگ هواي  •

 .میلیمتري به کاست متصل کنید
درجـه     70ساعت در دماي حـداکـثـر       1مدت  ∗

 .سانتیگراد براي خشک شدن کفایت می کند
براي خشک کردن کـاسـت در هـواي اتـاق،            •

الـی     12کاست را بصورت شکل مقابل مـدت    
قرار )  بستگی به شرایط محیط دارد ( ساعت  24

 .دهید تا خشک شود
هرگز براي خشک کـردن کـاسـت از        :   توجه ∗

 .هواي فشرده استفاده نکنید

انتهاي کاست بازدمی را بصورت مشخص شده  •
در تصویر مقابل در محل خود جـا زده و سـر         

 .دیگر کاست را به پایین فشار دهید
جا رفتن صحیح کاست همراه با صداي :    توجه ∗

مطمئن شوید دکمه کاسـت  .  کلیک خواهد بود
کامال بیرون آمده باشد و کاست به باال حرکت 

 .نکند
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 .حتما از محلولهاي مجاز که در توضیحات مرحله ضد عفونی ذکر شده اند استفاده نمایید •
 .باشد% 70در صورت استفاده از الکل دقت نمایید که حتما غلظت آن  •
 :تهیه نمایید% 70اگر قصد دارید بصورت دستی با رقیق کردن، الکل  •

 .حتما از آب مقطر استفاده کنید −
 .نسبت ترکیب آب و الکل را دقیقا رعایت نمایید −

باعث ایـجـــاد رسـوب روي کـانــکـتـورهـاي                  )  استفاده از آب معمـولی (  عـدم استفاده از آب مقطر  •
تایید نشده و دستگاه مـجـاز بـه          Pre-Use Checkالکترونیکی دستگاه می شود که در این صورت تست 

 .استفاده نخواهد بود


